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 0000-00 مت أ01101#17# 1 1 تاااما

 »6 رصمب مالسالا ةدي رج ةعبطع عبط دع



 ميجرلا نوترلا علا مس

 لها ليطابا ضفخل نقلا جب بصنو ٠ةيادملا مالعا عفر نماي كدمحا

 هلاو ٠ لالضلا بابسا مزج يذلا دمم انديس ىلع ساو يلصاو ٠ ةياوفلا

 يف ٠ ةيردوجلا دئارفلا باتك اذهف (دمب اما ) لاوحالا لمجأب نيزيملا هبحصو
 يواعلا راد ةسردم نم يناثلا مسقلا ةبلطل وعلا لع يف هتعج ٠ ةيومنلا فرطلا

 سيئرلا كلذ ينم بلط نا دعب ٠ ةيرعلا نواعلا ل يود هاك ٠ ةيويدخلا

 تئجو ٠رظنلاو حلا رافسا يف تحرسف ٠ سوفنلا عيمج هل تب ارشاو ٠ سؤرملاو

 ربخاو ادتبملاب اهنم
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 يناو٠ ةيضرح ءالعلا ةفاكدنع انال٠ ةيفلالا باوبا بيترت هيف توحن دقو

 نم لقاعلاف ٠ ناشناو لاحلا يوذ نم الو٠ نادملا اذه ناسرف نه نكأل نأو

 هدئافلا ليلحر هس هنا تلقل تئشول يلا 15 لاعالا يف مثارابو' لاجرلاب هيشن

 يدرب : هاعوف وتلا عم هدب رف ةرهوجو ٠ ةديدج ةفحن وه لب ٠ هدئاعلا ريزغ

 نييلاطلا ماهفا ءامضاو ٠ هقاروا يف تالوطملا عمج دقو ال كك را

 ىلع ' ميدب بلاق يف خريص دق ٠ ةني رظ تاراشاو ٠ ةغيطل تارابعب ٠ هقارشأب

 ٠ ةقدلا ةياغيف ناعءو ةقر لبسي ال داكي ةسالسو٠ مصرت لمجاو لادم د

 بابالا نءعرشقلا تزمو ٠ باوصلا ثيروت هيفف
 ياما تادئاز هظافلاو هظافلا هناءع نيزت

 0 ىن ٠ ليدلا اذهب تكستو

 هناكف ٠ سردلا يف نايس ه رخ او هلواق ٠ نيفرطلا مضو» اهنم فردي ال: 0

3 

 ٠ ةيودذ ثيداحأو ٠ 1-00 ! هجوغلو دقو ٠ سع يب نم لكلا دالوالا

 تش ناو ٠ نيئراقلا سوفنا اقيوشتو ٠ نيلاطلل انبرق نوكب ٠ ةباهرع محو

 30 م 3 ٠ ناد 4. ىحو ' ناحوز كاف لك ن 4. هيق٠ ناك هنأ لف

 30 بالطلا هب معنب نا لا هاو «٠ نوهتنأا هنع ىةتسيالو ٠ نوثدتبملا

 1 ١ 0 1٠
 ' تانويصو قد ةدععص هيه



 ا

 و
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 ءانبو ابارعا » ةيبرعلا تافككلا رخاو' لاوحا اهب فرعي دءاوق وه وحلا لع

 فذحلاو رك ذلاو ءانلاو ببارعألا م م ةيرعلا تالككلا هعوضومو

 وح ١ نم ةزح فرصلا سل اذه ىلعف اهريغد لإ

 .«تراغو ةييقاك بنا رعت هقردق فرصلا مع ةلئاش وغلا لعح مهصعلو

 0 6 2 1 1 | 8 «هلا :
 37 املثلو ار اهرغ مالكو ملسو هيأع هلل ص هلوسرو هللا مالك مب 0 ناهد سالا 1

 هورس ٠ لك .الكلا بمأ ايص ةقرعم هيدئافو مولعلا مق ل اع دعاسا يع

 مالسالاب مهتم 2 اك كاع 1 ببلورع !ناروبشلاب ثأد 09 5 ١ أده عصر بأ

 هر هأصألا ِق مج اوطاتخاو مددأب أو | ريع موزلاو ا دالب يف ْق ف محايار 0 '

 يحج الا نأسالا ةمصو نييملا .ىق وعلا ماس ! يف لحد ميلعتلاو ةرادتلاو ةزماسأ.أو

 نوللا انك او كلانألا عضو ريمت يف اولاماو بوصخلا اوعفرو عوفر 1! اوضفشلا

 كحعيم يكل دقو 0 هل 0 ىلا ءءدلاد دوسألا أبا نأ 06 ا 5و

 ةروص لع ءامسأا صضمخو 0 سحأ مقرب ( غاملا نسا هز امامحو موج ظ

 نسحأ أم وذ لاف 0 تدرا امنا تلاقي أهو ةيابأي أ لاقف افعسالا

 0 ( هلوسرو ند رخل 00 كري هللا نأ ع ايراق عد لاف يففاو +اسلا

 موقلاو ةيبرملا ةلودلا ادتبم يف ناك كلذ نا عم عقارلا ىلع مسقي قرخلا داكو
 يفالتو هبحو هلأ ميك ىلع اندس كلذ كردأف مهتلاب , عدل لك م ماقام ا

 ص511 لل ش2 ياتي ةماعلا
 دز ريو سباب وبسس ببوسساو

 سم



 86 ه
 اممأسقا .ىلا ةقكلا . ميسقتو ةلامالاو ةفامضالاو نا: بابك ًاباوبا عضو ناب ىمالا

 اذهومنا لاقو ا وهو.ينمل”اج فرحو لعقو مسا ةثالنلا

 4 اباويا هملع داذو دوسالا وبا هذخلاف نذلا مسا ةاج هئمو دوسالا ابا ايودنلا

 هيف اودازؤ هنع سانلاهذذنا مث ماهتتسسالاو بجعتلاو ثعنلاو نظعلا 3
 آلا تح هنود اولازام غن يفرك اىرصب نقي رف سارت 7 537 1

 ىلاعت هيا نودإ 8 قى نالإ ريشا اواو اما ىلاعت هلامتاز+

 ني اهوحتو رلكلاو ةئكلاو مالكلا 2

 تؤكسلا نسف ةدوصقم ةدئاف ديلا ظل 55 رمق جما فوك

 ,نيوملاك ا ئاجهلا فورحلا ضعب ىلع لقشلا توصلا .لفغللاو !ب

 5 ظ

 دهتجلا زاك ما و لعق نم ول مقان لملاك نوع م نم مالكا فلأتي ام لئاو

 يمنجا سنجلا ماو تالك ثول هلذاف ةلك هدحاو يعمج سنج جمسالكلا»و ]|

 يذلا موز رك ءايلاب يلاغلاريغ نمو ةرةورمتك (لاغءاتلابهدحاو نيبو هني قري أم

 قلطتو يق أتسو فرحو لمفو مس ” مانا مقتتودرفم لوؤةلكلاو

 بر )اهب !دارم ( اهلئاق وه ناك الكر ىلاعت لاق مالكلا أبب داريو ةغل ظ

 ( ةيرالا نومجرا ظ

 طرشلا لعتك 6 دوم نكت ناو ةدئاذ ءان' يدانسا 0 ةأجلاو

 هوبا ماق يذلا ماق نأأك ةلصلا ةاجو

 ين كي لنار ام 000 ب“ ةدوصةمريغ ةدئاف دافا نأو الكو ةإمجو مالك

 يتلا كاثلاو هوبا 10 يذلا يئاثلاو رقوم ءايخلا بحاص لوالا لاثش الك

 ا بج ل حس الج



 رادلا يحاع
 ظ | للا ناورل يحول ملأ د تس ممأب تردص نا ةيبا خب م /

 / رغاكح لا هل متي وغ ةكيفح سب ردع نا ةيقو ليث سنن أ
 راختسا نم باجساح |

 رك دكا ملكا نم . ارق ىنمح م لالا ظالا ند ةرابه لوقلاو
 | هتم نوم نمزلا سل مهنلاب لقتسم تعم ىلع لديل عضوام رسالا نا مث ةلقباو

 ! نم زج نمزلاو موشلاب ,لكتس» ىتعم ىلع لدي عضو أع لقاء رشو لجيت لش

 0 سا لتتتبا مسموم ند نجد اللا طب يسوي يب لير حطم بيتل

 | مولا لقسم ريخ ,قعم لع لو عضو ام فرحلاو حلو بتي و رق لدم

 ١ ْ اد يفو له لش
 | . زيت تامالحاتم لكل نا من ظ

 ظ لماعلا 1غ دع يتلا ةرسللاب رثخلا اهم تامالعإ هي وخلا نع 0 ديتق
 ١ انتم نيكي ناب هلا داعسالا ئمو هللا مس يف امنت دقو فا اهتموا لاك ًاقوح
 006 اذا مودم تن وحن هلا وأ

 5 جرف ديك وا د بيل ل :.ال لهل ىخالا نحت ةنك أس نون وهو نيوثتأا امو

 رعت رشا نونرخ الأ 3 بلل كرذيد : درو نقيس ل نوبلا ةنث 1س انوع

 ْ ١2 هأبك ف ,زئاو نياصاو نباتا م يفارتلا رخال ةقحاللا نرد المح انف اكرتيو أ !إ

 ا نياصا دفأ تبصا نأ لوقو نياتعناو لذاع موآلا ىلقا

 هوقو

 نناو تلا ًامدعم ؛رييق ثأك ١ نناو ىلس اي معلا تأني لاق
 00ا ةنك أس نون يع لب نيونتلا نم تسيل 00

 ل لدا ةلكلا ماسفأ لع تاخد كيذإذ لقرلاو لصولا يف نغيض



 ت5 ل
 ةلكلا نوك يا ادنلا اهنمو امنسنل وحن يف ديكو تلا نون دمكوت ريغل انلوقنو

 لفاي و معلا اهيأ ايك ةادانم
 دقف ةلوصوملا فالخب باتككلاو لجرلاك ةلوصومب تسيل يتلا لا اهنمو

 (...٠ هتموكح يضرتلا مكحلاب تنا ام ) هلوق يف عراضملا لعفلا ىلع تلخد ||

 الاب ةصلخف ةكرفتملا فالخب ةنكاسلا ثينأتلا هات اهنم تامالع لعفلاو

 هان لاثف ةفيفحلاو ةليقثلا ديكوتلا نونو ةبطاخلا ءايو لعافلا هاتو ةُئاَع

 ءايو هللا اي تكرابتو ثق لعافلا ءات لاثمو دنه تماق ةنكاسلا ثينأتلا

 .نلئاقا ) هلوق يف مسالا ىلع اهوخد ذشو "ننجسيل ديكوتلا نونو يبوف ةبطاخل

 ( ادووشلا اورضحا

 ماسقا ةثالث وهو ةروكذملا تامالعلا نم ءيش لوبف مدعب فرحلا زيمتإو

 لمعيف لاعفالاب صاخي مسقو اهتاوخاو نأك اهيف سميف ءاممالاب صلخي منق
 لبك لمتل الف امهنم دحاوب صلخت ال مسقو لو نأك اهيف

 ءيش توذح ىلع لدام يضاملاف سماو عراضمو ضام ماسقا ةثالث لعنلاو

 أ دا ملكتلا نمذ يف «يش ثودح ىلع لدبام عواضلاو ماقوحن ملكلا مز لب
 || الو دهتجاوحن ماكتلا نمز دعب ئش لوصح هب باطيامرمالاو برضي وجنأمدعب

 | ثيئانلا ءاتو سيلو ىتسك ل عافلا هات لبقي نا يضاملا ةمالعف هزيم تامالع

 نيهاتلا ىدحال بقل لو يضاملا ىنعم ىلع ةماك تلد ناف سئبو منك ةنكاسلا

 ناتشك رسما يف |

 لو عراضملا ينعم ىلع ةمك تلد نراف متي ملك مل لوبق عراضملا ةمالعو

 بجلا ىنعب ىوك ممأ يبف ل لبقت

 وحن هتغيصب بلطلا ىلع هتاالد عم ديك وتلا نون لبقي نارمالا ةمالعو



 2 يس رمت مرانطم لعق“ يبغ باطلا' ىلع لدن لو نونلا ةمك" تلبق نآف نع ظ اديس

 كاردو لازاك مسا يبف نودلا لبقت مو بلطلا ىلع تلد ناو

 أ

 ظ
 ظ

 ايص

او ةلججلاو مالكلاو لكلا عاونا عل
 تأ ارايصأا هله نه لول

 بلاط اذ هل نحنا نسسح ءىل معلا

 بدالاب هدعب نم ذو وحلب أدباغ

 انيلع ةلخادلا لماوعلا فالتخا ببسب تالكلا رخاوا رييثتوه بارعال'
 | ايريدتوا ًايلغنل اريبفت أ[
 | مقلاو حتنلا رم ةدحاو ةلا> ةمكلا موزلوهو بارعالا دض هانبلا» ٠
 ينبملاو برعملا فرعي امهنمو نوكسلاو رسمكلاو ||

 وا ذنك مشلا وا تيلو لملو ناو مثك حيتقلاىلع اما ةيزبم اهلك فورحلاو ]|

 لهو نعو نك نوكسلاوا ديزبو ديزل يف هابلاو ماللاو رمأ ينعب د كل ظ

 || نكمسريغ ىعس و ىتبهو انكم مىحس و لصالاوهو برعم نابرض مسالاو
 ظ اينامتساوأ ْ ونعم وأ اعض و أهيش فرحلا هيشا اذاالا مسالا ىتيالو

 ناف انق انو تق ءاتبك نيفرح وا دحأو فرح ىلع مسالا ناك اذا لوالاف
 ظ الثم دقب ةيلاثلاو رجلا مالب ةهيبش ىلوالا |

 ينعملا كلذأ مضو ءاوس فورحلا ناعم نم ىنعم مسالا نمضت اذا يناثلاو

 9 ١ حمم دعب راج دهسا رمويوسوسسو قبب امم دب يرسم مسدس م ب



 يقاب !بلكهوب نيكيطرش اترك يف:نا اتببشا امباف ىتوو.نكك لوالاف ال ما'فرح

 ءامسا يقلب اسهاثموبنوتيماوةتسا امسبنوك يف ماوفتسالا ةزمث اتهيشاوب طورشلا هامسا
 عضوي مل يمو.ةراشالا ىنمم ةتمسفتم اهناف انبك ةراشالا ءامساك يناثلاو-ءابغتسالا
 فرحلاب يدّؤت تا اهق> يتلا يناعملا نم اهنا الا برعلا مالك يف فرح امل
 بوني ناك َِ در قئارط نم ةقي رط مسالا مز اذا ثااثلا هيبئتلاو باطخلاك

 ةلمج ىلا الص اه اراقتفا رقتني ناكو هم رثؤي لمطع هيلع لدي الو لمقلا“ نع

 مكاو دن :تادع نقال | ناق هواو: هتمضؤ تانك لافالل انك لوالا

 اهيبلم لخدي الو ىجرتاو ىننا بان. انبات !ءهناق لماو تيل ةيبشع يرف عجوتاو
 الثم يذلا ءاج تلقاذا كناف ثيحو اذاو.ذاو ةلوصوملا ءاهسالاك يناثااو لماع
 لئا أرق يذلا هاج لوقتف يقاوبلا اذكهو هدمإ ةلمجب هانعم متت فثرا بجو
 انلوقو دجسملا ىلا ترسم لوقت: ةلمجي الا الثم ىلا ىنم متيال هناف فرحلا توبشاف

 اذك نوكي مويوحن جارخال. الص أتم
 هاهمالاو لاعفالا ءاهساو ةراشالاو طرشلا ءامساو رثامضلا *امسالا نم ىنملاو

 ينأو فيكو نءاو ناياو ىتدو اذاهو اءو نم ينو ) ماوفتنسالا ءامماو ةلوصوملا
 لمحو لبق؛سلا اذاو ىمماملا نمل ذاف اذاو ذا لثم فورظلا ضعإ و ( ياو كو
 رك زاجل ىلاهتفاضا زوم هناق ةعاسلاو تقولاو نيبخلاكمبمملا نمزلا ءانبلا يف اههيلع

 نا ءانبلا مجرتي و هبارعاو معتفلا ىلع هالانب زويل (ةءجاو امهتفاضأ نكل) اهيلا اذيضا

 نيبصتسي نيح ىلع ) هآوقو (ايصلا ُُ باشملا ثئاع نيح ىلع وح قل بفيض ا

 موي كيت اومن ةيعما ةلمجوا برع» لعف ىلا فيضا نأ بارعالاو ) ملاح لك

 ةيلمفلاو ةيمسالا ةلجخلا ىلا فاضت ذا نا مث كدنع ريمالا موي كتبت او ريمالا مدقي
 ىماملا نمزلا همي هلاعتسا يف مهبملا نمزلا نم ذا هبشا ايف ةيلعفلاب ةصاخ اذاو

 »6 " ةيرهوجلا دئارفلا 9“



 ظ ك0 ل
 ظ هبشأأمو كراد ين ريمالا موي وا جاجأا مدف موي كبيتانومغ امهيلا هتافات ْ

 ' كيت اومن طقف ةيلعنلا ل4! ىلا هتفاضا زاج لبق: ملا نمزلا يف هلاعتسا ىف اذا. |||

 مداق جاحلا اذا زوميال 6 مداق جاحلا نمز زوجيالو جملا مدقي نمز |[!

 ١ يذلا مويلا هب تدرا اذارسكلا ىلع هؤانيو سعءاو نالا أضيا ينب ١ نمو د

 ش برعأ كل ذك ع ناي نافرمسكي مو رغمي مو ةفاضالاو لا نم وع كموي لك“ ١
 ' (سالاب نغت ل ن5 ) ةيضاملا مايالا نم موي ف يا اسما كلذ تلمف لوقت

 أئسمأ سسمطا ناك أم

 سورعلا ةسيم أنيف سيّم سوهأ نم لوا انب ترم ]

 فتراذ تاراشالا نم مهضعب يم اساوهسيلع مسام ىلع ينبم كاذ لكو

 اهاواني رويشملاو ءالاو فلالاب اهارعاف نأتللاو ناذللا تالوصوملا نمو ناتو

 عسلو رشع ةعسأ ىلا ةرشع يدحاورشع دحاك دا دعالا نم 571 ايف ستفلا درطي و
 ابرعش ةرشع اتنئ او رشع اما الا اذكهو رشعو ةعسلو رشعو 200

 زمملا اينيم ءاملاو فاالاب ردصلا

 اهلا رم 58 ايف زعأ ردصلا ةفاضاو تقلا ىلع ءانبلا زوحمو

 ثني تدي يراجوهو نيح نيحوا ءاسم حابصو ا موي موي هترزوحن لاوحالاو
 لكو موي لك يا ثديل أدييو اني انيحو ءاسف احابصو امويف أمري اما هلصاو
 ماو فرحلا ىنم» ,نغتا ين ر.دقتلا اذهيو ًاةصالمو نيح لكو ءاسمو حابص

 ا وب لدع وأ بمال م اثيو نيج دعت 585 ءأسم كلت امايصو مويدعإ أموي

 | في اومقو وحن لا >الاو فورظلا ريغ اذكو نممللا مدما فيضاريدقتلا
 | مدقتلا صيللاو برملا صرحلاو ةريح يف يأ (رثب وأ تدب ةنزب ) صيس 23 ٍ

 0 قباستو بره يف اومفو يا 0



 بسرةعو 21 تاع الن ةفاضالا. نغرعطق ايف ملا 0 :5

 هيوإ متخ ايف ررسكلاو ده نمو لبق ن + نمالا هلل اومن تاب اجلا ءامماذ .لؤاو

 007 5519 زيك ١ جل اقيدجا 1 2067 هه "< م ع تعب هل سد <> لمف مسادا ثايخايك امهلابسوا شاقرو ماذك ىثنال الع لاعف نزوو هيوبيك |[ ]

 لاتقو لازاك ْ

 ا اهو ذي : 1ك ؤ

 شاملا وه ىئنبلاف هفالخي ودو برعمو لصالا وهو ينبه نابرض لعفلاو

 ثاثالا نوب ولا هلة وا هيف دكوتلا نوئ هب لصتا اذا عراضملا اذكو ,رالاو

 سلف ةعا+لا واو ةسانأ مضي و ماكو حن ا ءاد حتنلا ىل اع هان يضاملا امإ ؤ

 ' 0 تاكرت“ عبرا يل ةهاركسدلر ف ماا .؟سو هأ ءأنب مف ؤ

 ظ ملا تاع تلع تلع انلع تلع ومن ةدحاولا ةئكلاك وه ١

 ١ نوكسلا ىلع ينبم نب رضاو برضا وحنف هعراضم هب مزويام ىلع ينبم ىعالاو

 يتب“ 0 شخاو زغاومنو نونلا فذح يلع يبه يب رضاو اوبرضاو ابرضاو

 نلع اوت حتفلا ىلع ىنب ديكوتلا نون هب لصتا ناو لمفلا رخ 1 فذح ىلع
 اهغسنلو نذينيل وحن تنلا ىلع هئلانبف ديكوتلا نون هب ةلصتملا عراضملا اماو

 نرهدالوا نمضري تادلاولاو وحن نوكسلا ىلع هؤانيف ثانالا نو هب ةلصتملاو

 برعملاو ةعاهبل واولا:ذا نوذعي لاجرلا فالخب ةلككلا مال واولا ذا نوفمي ءاسنلاو
 ريغ اماو ةرشابملا ديكوتلا نونو ثانالا نون نم الخ اذا عراضملا لمفلا وه

 له ناديزاي نابرضت له نوديزاي نيرضتل ون اهعم برعم هئاف ةرشابملا
 نالوالاو مغلاو ركلاو مينلاو نوكسلا ةعبرأ هانبلا عاوناو دنهأي "نبرمغت

 كل يف فاككاو رجلا مالو برضاو لهو نك ةثالثلا ةلكلا عاونا يف نالخدي |
 رص

 :٠  8همن كعب < 5 2 2

 ا ااا سس و وو سر سس وس ير اا سس سس سلس ل تل 00000



 هه 1+ ف

 ثيحو ذنءو هبوحن طقف فرحلاو مسالا ف نازيخالاو ديزاي نيرضاو

 | ناو ناتسيلا رعي وحث لءفو مسا .يف بصنو عفر ةميرا هعارنا بارعالاو
 ْ عاونالا هذفو مث وحن لعق ع من ربو م يلرحو مطغنب نأ هرم

 ]| فذحو ره ةركلاو يصنلإ ةحتفلاو مفرا ةعملا فو لوصا تامالع ةمبرالا

 ْ عاونا ةعسم 3 ةمكأو يد .تنادالعلا هذه نع عرف تانالمو مول ةكرحلا ١

 ]| 'ايلاب ضفختو فلالاب بصنتو واولاب عفرت يو ةتسلا ءامسالا لوالا عونلا
 1ْ قلطي وهو ) حلاو خالاو بالاو ىلا هنم ةفوذحم مملاو بحاص يسع رذ يو
 اذه لوةتف «ىشلا يا نحلاو ( ةجوزلا براقا ىلع قلطي دنو جوالا براقا لم

 1 79 .ةدرغم نوكت نا فورملاب | ىارعأ يف طرتشيو كئرش اذه ىندع كاه

 ظ تعمجوأ ناوخ و ناوباوحت بدلا يحح تدطععأ تحلب 5 ناف اكتمل يرد ةناضم

 | نو نط نزيف ور را و ل ار او مما كح تيلعا
 ةرهاظلا تاكرجلاب تبرعا فضت لوا ترفص فاو ارجو ابض لح كذو

 خالا تاتبو احا هل ناو لاميوذو هيخاو ديز يبارحن

 يخأو ١ وحن *املا لبق أم ىلع ةردقملا تاكرلاب تب رعا هايل تفيضانأو

 اهناف وذ ريغ يف ناريخالا ناطرشلاو ( خاو ىسفن الا كلما ال) (نوراه
 ناف لام بحاص يا لاه وذ ةاج وحن ةروك دما هايلا ريغل ةئاضالث ةمزالم

 تررمو ماق فذ تب ف ماق وذ ءاج ون واولا اتمزاو تينب ةارصوم تناك

 ماقرذب

 لاموذ يفءاجوحن ةفص ريغ سنج مسا ىلا لب رهتم ىلا فاضتالو
 لآ اي هوت اتقوا قالا معا ترافل لوك امرت نان تالت |
 صقنلا مث اهيلا جاحم امصو هيلا فاضملا ناك اذاف ناجل 5 فسولا |

 بحسب يأ ام مول مس ل رسم الإ يي لام فصلا مله له سم لال 3 هنحلا 5 ا
2-0 
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 3 هانهو هنه ترظنو هوزهو هده اذه لوقت هبارعأ نم عتتفا نهيف

 رصقلا مث فورحلاب بارعالا هجوا ةثالث لاو حالاو بالا يف ذوي و

 يناثلا ىلعو كيبأب ترر.و كابا تب دارو كربا اذه لوالا "سا لوقت صغنلا م

 كبا تيارو كيا اذه كلانلا ىلعو كاباب تدرمو كلبا تب ارو كابا اذه
 كباب تررهو

 سل ىلملا عربلا

 هلع هلم فطعو دي رتل هلام هرخ !يف ةدأب زب ىلع لاد طفل رهو

 الف ديرمتل هتيح المص مدعل ناثا اا يف ةدابزلا مدمأ مخشرحت جر

 نه يف اا هتيلثلو هدير دعب هلي راع فطعي ال ذأ نير 0

 يبولغالا بايو رهتو ركب يلال نيرمملاك سمعتلا ىلع رهتلا بيلغتل يءاغتلا ب

 امدودكلا ابلبق ام جلا هايلاي ريو بصنيو فلالاب عقرب وهو ب 1

 رمضمل نيفاضم اتلكو الكو اقلطم ناتثاو ناثا ظانلا ةمإرأ هيلو اراجحو اهدعب

 فاالا اعبتمزا ىهاظ ىلا انمضا ناف

 رجيو واولاب مفري هناف نيلسلاو نيديرلاك ملاسلا وذل مج ثانلا عرنلا

 معجم أم لك يف طرتشيو اهدمبام حوتمملا ابابقام روسكملا هابلاب بصنبو
 عمجي الف لقاع ركذل نركب ناو ثينأتتا هات نمرلالا طورش ةئالث إلا ذو
 سرغءل ةمفص قباسو لكك الخ شارو ضئاحو ىتبزو ةمالعو ةيلط مما اذه

 ذل أجزم الو ايداتسا ًابئكرت بكر م ريغ الع اما 5 : طرشي م

 0 اناغأ أنكر" 5 ِ نال تاكيدعمالو هر قرب وك ع

 تحل ةدص أماو كنز ر.الغ دير مالث يف كاوتك ينشأ فاضيو نيقياضتلا



 0 اخ
 وذل هق يودي اممالو ىلف نرالف باب نم الو ءالعف لعفا بان نم

 ظ يلف ةبتذمو ةئاق اتاقؤع ذا لضفاو ينذمو تاق وحن كالذو كناملاو

 يركسو ١" «ارمح نيلوالا ثنؤ١ يف لاقي ذا جر جو روبصو ناركسو رمجا نالخب

 د هلوا هظظفل نم هل رج الاف ثنرملاو ركذملا نيريخالا يف يوتسيو

 ْ ماسرك ذم عجم ص لف طورشلا فوتسي

 أت نم الاخ لقاع رث ذم الع قوكي نا اما لاقي ترا طورمشلا صخلعو
 لفاع يعاب ةنض نوكي نا اماو  ىحوملاو يداتسالا بيكرتلا نمو ثنأِتلا |

 لق نالطف بماي نءالاو هاف لمفا: باب نع تسل ثلا 05 نم ةيلاخ |
 ثنّوملاو رك ذملا هيف يرتسي ام الو

 عال يسا) نودلعو نولاعو راو او نولهالاو هبابو كورشع هب قلبو
 قاد ءاعاأ 5 يلا را ممج ) نونسو نوضراو (ةملا ئ

 (تارئسو تاينس عنب ا يفو تدداسو توئاس لعفلا يف مهوقل واولا نعوا هاا |

 وحن رسكي ملو 8 ءاه أبتع ضوعو همال تفذح ينالث مسا لك وهو هبابو ظ

 ةصعلا هدنك هاعو .بذكلاو ةعطتلاو ةقرفلا ةدهت هضعلاو هبثو هزعو ةّضع

 ةعامجاو ضوحلا طسو مضأاب ةبثلاو وزعو وضع ايهلصا نأي واو اهو سانلا نه

 رسكب نوزعو نوضع اهممخل ةبئاي ةداملا هذهو ناسرنلا نم ةبصملاو ةث لاك
 ءانلا حوتفم بابلا اذه نم ناك ام نال اهريسك وا ةثلثملا مشب نوبثو أعهيق نيعلا

 ةبثك اهموهشمو مما يف ربغي ال هئاكاهرودكمو نيك عنأبا يف هلف رسكت

 نيبثو نيد لوقتف رسكلاو مضلا ناهجو هعمج يف

 | ماللا تفذحواهئزو هذعوحن هلاف تفذحوا ةرم57يش هتم فذحي ل ناف

 ةذش عج هارشو مافش وف ثرسدك وا مساكءانلا ريغ ضوعوا.مدو ديك اهنع ضوعي |||
 2 ا ا يح ل م ل ل يسال
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 ملا اذه مسج مل هأشو

 تاكرملاب بره و ًأبصنو اعفر يح لم در. دك بانلا ارهو

 ةبط ناةامم ذعب ةّسسح 58 تدفعا نينس هده لوقت نونلأ ىلع ةر ةهالأا

 ب 3 0 07 ند عل 9

 تالوا | نآبش محل 2006 و ا دال ظ

 فورعملا لجل مسا تافرع وحن كلذ نم هب يمس امو لج تالوأ نك ناو وحن
 بدني و ةرهلا عفرب هنا أهدما قارخا نآبعر هو ماشلاب ةيرق تاعرذاو |[

 ثررمو تاعرذا تنارَو تاءرذا هذه ود نيونتلا هنم لاو ةريمكلاب رجيد ||

 نيونتلا هنم فذ يو ةحتفاب رحيو يصنيو ةمملاب مفري هنا يفاثلاو تاعرذب |

 ظ هلوق ةثالثلا هجوالاب ىورو |[
 اعز اهزاذب لذا تركي: ”القاو :تاعرذا نع اقروك
 وأ لففاك مس للع نم ناتلع هيفأم وهو فرصتي الأم سمأحلا عونلا

 نمجاب اويخ) وحن ةحتفلاب هرج "نأ لبحو ءارعصو دجاسك امب ءاهنم موقت ةدحاو

 تي اراوحنو مي وقت نسحا ينوحن 5 هيلع تلذدوا فيضاناالا ( (اهودر وأ اهنم

 (اكرابم ديزبلا نب ديلولا

 نينثا فلا هب لصتا عراضم لعف لك يثو ةسملا ةلثمالا سداسلا عونلا

 يو ةبطاخم ءايوا نولعةي و نولعفت اهو ةعاجواو وا نالءنيو نالعفت اهو

 اامذت نلو اولمقتمل ناف ومحت اهفذجي امزجو اهيصنو نونلا توب !مقر اف نيلعفت
 نكد وعديؤ ىشخبك رخال لئعلا عراشما لعفلا عباسا عونا.

 رخالا فذخم نهمزج



 ٍإ ميك 1+

 | ةمزال فلا هرخ 1 يذلا برعملا مسالا هس ثالثلا تاكرملا ردقتو
 روصتب سيل كاباو يضاقلاو اذهو يدع وفق روض يمسبو ىنط صملاو
 وحن اهلقأم روسكم هَ زال هاب ءرخ ١ يذلا در مسالا يف 7 0

| 
 | سب يشر كانو يلا ىف جدأأو 20 وحلف اهوا نيبو يضاقلاو قرلا

 ْ صون

 هللاو سأل ىشختو) ون فئلالاب لدعلا لعفلا يف ةمضلاو ةستفلا ردقتو

 ( ىربو وعدي وه وجت ءايلاو. واولاب لتمملا لمفلا يف ظنقف ةعمتلاو (ءاش نا قحا
 ا اا بد نأو وزن ع نأ يضاقلا نا ون | ههف ةحتنلا انتو ا

 ةفرألو 00

 0 هريغ نود أهتم لحاو كر صتغال هساح دارفا ف علاش مسا لك يف جركل

 باتنك و لجر لثم

 ةليهأ ثيح كي ص ينام ىنحأ مضاولا ةيعض ف طفل لك ةفرعملاو

 هصخشلو

 لأ يلحناو لوصوملاو ةراشالا مساو لءلاو ريعضلا غاونا ةعبس يشو

 هم ينرثلا اذه ىلع شو يدانلاو ةيونعم ةفانما اهنم دحاو ىلا فاضملاو

 ةفرعالا

 بطاخلواوعو تناو انأك بئاغوا بطانم و ماكتا مضو ام وه ريعتاق

 نو اوماقو اوموقو اماقو اموقك نونلاو واولاو فلالا وهو ىرخا يئاغلو ةراث

 وهو نطنلا يف ةروص هل يذلا وه زرابلاف راتسمو زراب ىلا ريمضلا مسقني و

 الا دعب عقيب الو هب ءادتبالا سصي الام وه لصتملاف لصفنم اماو لصتم امأ

 يس و م ع سع مسص هاصوعل شتم



000 

 رئاعلا هو مفر لح تي اهنم رشعانلا اري نوثالثو ةتسوهو راتخالا يف

 يف رشع انناو يماعا نع الع ادلع الع نيلع جلع اع ل انلع كاع 3:

 ١ هيدأ نكيدا مكبدا جيدا كيدا كيدا اندا ىندأ ىف رئائملا قو بصت لع

 وا انل وا يل اذه يف رئامضلا يشو رج لم يف رشع اثاو نويدا مهيأ اههيدا أاهبدا

 نه وا موا لوا انوا هلوا نكلوا حلو ملوأ كلوا كل

 مفرلا نوب كرتش.وه ام ماسقا ةئالث ةلصتما رئاملا نأ اذه نم رمظف

 مكتمل “أي ةنالث وهو رخو بصنلا نيب كرتشهوه اوان وهو رجلاو ىمعنلاو

 فلالاو ءاتلا ةسمخوهو عفرأاب ص#توهامو اهعورفو بئاهلا ءاهو يطاخنلا فاكو

40 
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 حوت نكز مم رامالز مورو بره 4 !ثلو-ءازدو | ولو فاقد امال ع : © اا يااا ظ

 رشع انثا نورشعو ةمبراوهورارتخالا يفالا دعب عقيو هب ءادنبالا مصب أم

 لصفتملاو ب 2

 نهو مثو اهو يووهو ناناو مت امناو تن او تناو نحنو انا شو مفرأاب ةصتق

 ماياو اماياو كاياو كاياو انأياو يأبا شو بصللاب هصتقش رشع انثاو

 تامالع 5 قحلا أهو ريعمتلا 2 ابق نهايأو مثاباو اههاباو اهأياو هأبأو نك ابأو

 لع رصتقنلو ايا ريغ رئاعتلا يف ىاتخاو اهريغو هبيغلاو باطخلاو مكللا ىلع |

 |هومثو نهو هعورفو تنا يف طقف ءاحلاو نأو اهتدرب رئامض نحو اذاو شو وهف اذه ظ

 فالف اناك تنا الو تن اك انا اموجن اماو الصا رج لمت يف لصفنملا نوكي الو

 .ايلاب رخآ ريع عضوم عقرثا ريع“ مضوف لصال ةنااب لا ريم مقوم مف اا ريم موف امالا

 وهو مفر لحم يفالا نكي الو قامنلا يف ةروص هل سبا يذلا وه رثتسملاو

 ةناث هلو لصفتملا ريم#لا الورهاظلا هلم لحي الا هتءالعو أبوجو رتتسم اما

 موقتك دحاولا باطخ ءاتب هودبم عراضبو مفك دحاولا رمأب عوفرما مضاوم

 ظ سيلو اشاحو ادعو الخ عرغ *انثتسالا لاعفاو موقنك نونلابو موفاك ةزءلابو ظ

 نذل ةيرهوجلا دئاردلا 9



 هي 16 ع

 ؤ مي لمفاو م ادلاخ نوكي الو !ديز ادع اف اوماق و نوكي الو

 1 ميساو ( ايئرو اناثا نسحا مثو) نيديزأا نسحا ؟لحكلا ةلئسم ريغ يف ليضفتلا

 ظ ظ ازنو هواك يضاملا ريغ لمفلا

 ظ وهو لصفنملا ريعملاو رهاظلا هلحم لحي نا هتمالعو ازاوج رتتسم امأو

 ظ دنهو ديّتجت ورمعو تنسن داهو لنح دز ود“ ةئاغلاو ' يئاغأا لعب عوفر 1

 كيلا ىمالا وحن فراقلاو نسحو بورسضمو مئاقوحن ةضحلا تافصلاو هرلغتنت

 لءغلا مساو اًاعرجمو يشرق ثنا و راغتسملاو بوسنملاو كيدرب نيب دهلاو

 قيكملا تايه و ل رضاملا

 ةرعأو
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 اي كتمركاو تقوم لاصفنالا ىلا هنع لدعي ال لاصتالا لفات ىتم

 0 مدقأم لاصتالا هن ىف اجا م لاك هو كأي ناك ايران مأق أممق لاق

 ةدعاقأ هذه يم ىثدسو كايا الا ديعل الو كيعل كلايا و هيا و وأ هلعق

 نراتلكسم
 هيلع مدقم هنم فرعا رخ اربع يف الماء ريمملا لماع 7 3 لالا

 2 , هدو هأيأ ينلسو هأيأ ينتلخو هتاسو ه.ةكخ 1 أننا 3 ١ رع 2 ل

 هلئإ مهكيكيسف ( ن 0 هلالاو ناغضالاب أد ءاحر 2 0 دقو هأيا كاتلسد

 اان ةيأدح كيد ناك دقل) ةعمهو هأيا يبحر هةييح نم تيحعو منايا مككلم هلثأ نا

 وحن نيبواستم انك نرأب يناثلا نم فرعا لوالا ريمضاا نكي مل ناف بئافلا

 سووسووسسس سورس سس يس” يس يي ل ا

 سس يب ساسي ااا ا
 ب



 اذا ايلا ىلع فبحو 5 دأوأ .لأيأ هت اومن ف ىعا يناثل )[ وأ كايا كتطعا

 أىتيطعأو هاستطعا مردلانالئاسأاو< لصوأ زود امش فاتخلاو نوىاغا

 هتنب رض وحن لصولا بجو منان ريغل !ءوف رم لؤالا ناك وا هايا
 فناك وا هنك قيدصلاو <“ اماوخا ىدحاوا ناك 268 نوكي نا يناثلا ؤ

 | .لاح دقل هأيأ يراك نكا هنءو دمع هايا ناكوا هأايا تنك قيدصلا زوجي دمهم
 ظ 3

 ْن دكا

 «نركت نأ سو باطالا 1ذكو القلاب امنع مكتا ناكل ىلوالا

 ئ ناصاخيأ مثو واولا الا مريغو ءالقمال نوكتف ةيغلا 5 اهاو لئاعأل اهرئامغ ظ

 أ اميف نم تامفان وا ةمفان مولعلا لب موهبف نم نوعفان مولملا لاقي الف ”القملاب
 ْ *.. عف وا

 نونب اهني ىتا نعوا نموا لمف مساوا" لف ملكت ءاي قبس اذا ةيزاثلا

  ىنعو ىنمو ينكيلءو يلع اي ينمركاو ينلعب و ينمركا ”يلعوحن ةياقولا نونب ىعنن
 ْ اهركذو نونلا كرتزاج طق وا دقوا ندلوا اهتاوشا ىدحا وأ نا ابقي اذأو

 تادالاولمل يف ف ذحلارك ةكالأو قو ين اجةوىدقو دقو يندأ» يندلو ين اوين أك

 طقو دقو ندلو تل يف

 يرغازكازابقلا تق ريفا خرا نو
 0 هَل سل وهو هلع يملي هنخض رافظا كنت محر يذو

 انلاو ةهافلا كالت اّتعطت ىئنمأس ةبارقلا لصو هتنم اذا

 مدهلاهنأ شنك ينيب يذلا سبلو يلماص مدهو ىنبا ىذ ىساف
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 غرلا هب ملي نا يدنع تولاكو 2 همغر لواحا ال يمغر لواحي

 مالا دلولا ىلع ونحت 5 هيلع 20نطمآو هل نيل يف تلز ا

 مالادب قيضي نفضاذ ناك ناو ١ هتالس ىتحنغضلا هنم لتسأل
 هد نم ةمأت ةيرت هبرو هتأشن ؛ادتأ نم كنا بدا نسحا

 يذلا ندللا دوملاك هرغص يف هناف ربكي ىتح مي انو بيدأتلاب هيلع نأتت الو
 ميوقتلا لبقت ال يتلا ةسبايلا ةبشحلاك هربك يفو هلادلعا لبسي

 بشحلا هتءوق اذا نيلي نأو تلدلعا اهتموق اذا نوصفلا نا
 تارشحلاو ةسرتفملا عابسلا ن رم كدشخ ةيهزلا قالخالا نم هيلع شخاو

 همحشرو ريدا ٍِل هعئازع ع اوتو قحلا ةهج ههحو ٠ نع هراكفأب ودمن نأ رذحأو ةيدؤلا

 تاللاهكلا,فاصتالا يف هل ةوسا لوا تنا نكو يلاعملا لها راوحالا امل
 تاأنبونيتناوةنباونمعتو نا مكدلا راه لمجتنأب ةيركتلا ةرايماا ريغ

 ل اذكهو ملا ةيبرت امهيرو اهم انني اك اع كارلا: يبوأ نييملا لوقت قا

 تيتبطاخلاو ةيطاخملاو نيبطاخلاو نيبطانيإل هلدجاف بطاخلا ريض ريغ مث ؤ
 ةروص نوثالثو تس هذبف تسلا هنع ركتملا روص مم تاطافملاو

 ظلست ناف هنكي نأ) < تارابملا هذه نم زوحي ال او هلصف زوجي ٠١ ني

 كل ليقو هللا اكاطعا لاومالا اذا ( هلتق كيس كي ريخ الق هنكو الاو هيلع

 ؟كافضا جرخيو ارلختت كن اهركل أسي نا ) !يقتسأ اهذبأق اهينطعا
( 

3 
 "لي ةأممع نعل يذلا ممالا وهز صخت حو 0 ا سس ع ناءونوه

 ىلع لديل الوا مضوام سءالاف  بقلو ةمنكو مسا ىلا مسقتي وهو ةئيرق |
 تحسس

ٌ 

0 
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 ناف كلذ دعب عضو امو مذوأ حدمب رعشأ وأ نيآ وأ با وحن ردص ولو تازلا

 مذ وأ حدمبب رعشا نا بقلق ردصن مل نآو ةينكف تسبوا ماو !ةياوا نا رديف

 رخؤييو ةفانلا فناو ةلودلا فيسو نمحلا ماو مساقلا وباو 0

 امنا وحن اماث اراهتشا رهتش شا اذاالا نيدياعلا نيز يابا عم

 بقللا ىلا مدالا ةفاضا بجو نيدرفم اناك نا مث ىكملا زو ىسيع 0 ؤ

 ةلوذلا تيصلا نعوم تضنعما اهدخاوا كةربك مناك ناو ةنق يزول |

 ديشرلا نوراهك لأ اهدحا يف ناك اذا ا1ذك و ةنفدلا ديعو ةلودلا فيس دقو ظ

00 
 لوقنلاف لجترمو لوقتم ىلا اضيبا مسقنيو اهريغو ةمنكلا نيب ييترت الو

 فصووأ ثدو ْنَم نوكي هلقنو اهرونل ةيعلا لق لمعت<!اموهو لااغلا وه

 سرفل رعشو لجرأ ان* دساو دعو تراحو لضفك اهريغو لمفو نيد مسمأو

 لجرل ددأك الع ىمالا لوأ نم لمعتسا ام لجرملاو ”اهانرق باشو ب

 بكر مو يفاضا بكر مو يعزم نك رموز ىلا اضيا مسقنيو ةارم ال داعسو

 يأر نم رسمو سك دبعو هيوبسو ”أتأا م حال رصناخيو لقلت ادن

 دإب مسا

 الآ فرصني ال ام بارعا بردي يجزملا بكرملاو بارعالا دراملا كحو
 يدانسالاو هيناثل افاضم لماوملا ب سمبهلوا برعي يناضالاو ىنبيف هيوب مثح اذا

 حلا داجب تررموحت يحي
 صلخي ال هتما يف عئاش هنال ىنمملا يف ةركدلا هبشي ام وهف سنجلا لع اماو

 هنم للاحلا ىنأتف ةيطفللا ماكحالا ةهججا نب ٠ صختتلا لمو ر خ١ نود دحأو هب

 وجن ةفاضالاو لآ ند درجنو هب دس بس عم فرصلا نم عنتميو ا
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 ظ حدستلا ناميسو بسنلاو نيعلا لوهجمل ناب نبا نأيهو ةربلل ةدبو دسالل ةماسأ
 ملا ©
 نا امإلا 3

 ةثوإل هدو يدو هنو تو ابو هاننل ةهددشدو ايلول ةفمحمم نيدو نأدو ورذلل

 لعب نكل امهتعامل رصقلاو املا ءالوأو أهان هددشمو أامهنون ةنفع نيثوأ ناتو

 9 ابعيمج ابةحللو ناكل انهو ( مايالا كلوا دعب شيعلاو ) هلوقك ءالقملا ريغ يف ءالب ةمسإل |. راعأ 95 - / كن:
 9 | ةدرغم فاكلا لصاتو ” لما ناتاهو اتاهو ناذهو اذه لوقتف هيبنتلا ءاه

 1 .دملاب ءالواو نيتو نآتو يتو اتو نيذو ناذو اذب طسوتملا ديرا نا ءاحلا مم

 ٍ ؛ عم ماللا .لصتلو 3 كرتاعو كاتاهم كتاذهو كاذه لوقتف انهو رصقلاو

 هر وصلا ىلواو انهو يلو تو اذب مل هلادو نأ نأ هيعتلا أه أمهم نوكت الو فاكلا

 كالاثو كالذ لو هلت اف ماللا أعبنو' دب ىلستف نيهجولاب ناتو ناذ أمأو

 ةبعمالا فاكلا فرصت فرصتث فاكلا هذهو للا ثالالواو كالانهو كلتو
 لئا كلذ رشللذ كلذ لوقتف بطاخلا ارظن

 لرصد ىلا ناو ل وصولا
 يذلا هلظاقلاو لا دئاع ريم ىلاو ةلص ىلا ادبا رقتفي ظنل وه ىمسالاف

 ينلا ىندم ندتللاو ناتللاو يذلا ىنثم نيذللاو ناذللاو هريغو لقاملا درملل ينلاو

 0 دّتدقو 0 يو مثريغ يف ىلآلا لقي و ءالقملار رك ذا ىلو لاو نيذللاو

 ءاللاو ىلألا ١ ضراغت دقو ثن دولا عل رصقلاو دملاب اعالك ءاللاو تاللاو

 رخالا لوقو هاللابح يا الب "نك ىلوالا يحاببح احي) هلوقك



 طه م ا و وسلا بيو ب وو بروس سس سل بسس جب ص فس موسم سو ع صم ولاا انس جت بسم ع سب ري ل لم ير يس بسسس
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 ارودحلا اودهم دق اللا انذلع هنع ماب اتؤأبا اق

 اتثاك اذا ام وا نم دعب اذ اذكو وذو لاو ياو امو ىرمو نيذلا يا

 ادتبم ةيماهفتسا ام لعج ىلع مقرأاب رش مأ ريخأ تعنص اذ ام وت نيتيماهقتسا

 ما ارا تعتاد انيقلف بارتكاا يلو اهنا امن جف نوت نوح اذ

 اذ نوكت ال ةلاحلا هذه ينو لومفم هنال اذام نم ةيادبلا لع يصنلا» ارش
 هريغوأ ادرغم ثنؤملاو ركذلل اهءيجو ةلك ءزج اهنال افلم لب ةلوصوم

 كالذو قآ ايف ةفلثخم اهنا الا يتاللاك تاوذو ىتلاك تاز لمعتستو

 لقاعلل امي اذو ودو ل و هيلا تفاشام تدع ياو هريغل أمو لقاعلل نم نأ

 ماق نيلجرلا يا ينبجعي و تي رتشا أم كر يف «أج نم كك لوقت «ريغو

 'تاوذو د ”تاذ تيادو تيار اذامو كدنع اذ نمو اوملكت وذو مكاقلاو

 فوذحم ريمض ابلصو ردصو تفيضا اذا يأك ملا ىلع نايذيم ناريخالاو نق

 بدسح ىلع تبرعا ةلصلاردص رك ذو تفيضاوا ضضت م ناف دشا مهاوحن

 مق وه مهأو مماق وه ياو مئاق يا يبجي وحن لماوعلا

 مسا وا لعاف مسا ةحيرص ةنص لآل نوكتو ةلص نه تالوصولل دب الو

 ًافرظ اهريغل نوكتو ءامدلل كافسلاو روصنملاورصانلا ون ةغلابم ةغيصوا لوعثم

 كدنع يذلا ةاج وحن ايهركذ درجت اهقلعتم مهغي ناب نيديقم ارورجبو اراجوا

 ةدوهمم ةيب ربخ ةلمج وا -- ناكم ينوا لجر دنع يذلا ءاج فالذي رادلا يف وا

 هتمركا يذلا ءاج وهن لوصوملاب ابطب ري طبار ىلا لش“ نيبطاختلا
 اذكو مدقت اك يا ةلص ردص لوالا عضاوم ةعبرايف دئاعلا فذح زوي و

 امدقمربخلا لومعك اهتاقلعتم نم يشرك ذي ناب ةلصلا تلاط اذا اهريغ ردص

 أ ينانلا  اهوس كل لئاق يذلابانا امومن رخو وا (هلا ءايسلا ينيذلاوهو) رحت



 لف امديز هناك يذلا ءاج و فالخت مأأ لمي ظٍ الصتتا اريعص 00 5

 هللأ ثمعب يذلا ادهأو ) بواوجرت 0 و نع ةيص ريغ مأت فصويرأ 3 إ ١ 3 "كك أد م أن نم ا مصمم

 ومنو ( الوز
 رضالو عت هريغ ىدلاف هب هندجأت لفت كيطوم هللا ام

 | 37 هيا

 ١ ضاق تنام ضقافومت هيلا لماع قصو ةفاضأب ' اضوفنع نوكي نا اهنا
 ظ اضنل نيفرحلا يقلعتم داحتا عم لوصوملا رجأم لذ 222

 وحنو هنم يأ « نوب رششت أم برشي و ه وحن اروصمم الو ةدمت سيلو ىنعمو

 وددلا اه ايما ويس عة ١ كيك رد ذل ونال لانك ناكل

 رو الف ةلموال - مدع نم ةعبرالا مضاوملا هذه يف دب الو

 وه ىنمم ىلع رادلا يفوا كدنعوا مئاق هوبايذلا هاج الو ملكتي مهأ ينبت
 58 7 7 ءاج الو رادلا يف وهو كدنع وهو رئاق هوبأ وهو

 يف هب ترره ىنء» ىلع هراد يف تررء اب تررم الو هراد يف هتمركأ ىنم» ىلع

 لك وه ينرحلا لوصوملاو ةيلصوال قابلا ةيحالصل فوذحملا ماعي ال هنال هراد

 (باعكلا كلم اتازناأنا مهنكي لوا )وح ناةتسوهو ردصو هتلص عملو افرح

 وا ماق نإ نم تبدع ون رمالاو عراضملاو يب 0 ا لعفلاب لصوتو ناو

 لصوتام رثكأو ةيئامز ةيردصمأما قف انوع 0 ذأ هلا ترشاو مول هن نأنم

 كياود ةدم يا اةلطنم تمدام كبحصا ال وحن ملب يفنملا عراضملاو ىلا
 .ةناءزريغوا كقلخ نسحي مام كبعصا الو (هيف اوشع 1 ناكر

 ترعات دا اع: نيع رع هلق ىلع ةيعالا لجأ اذكو عراضألاو لصوتو

 تنجو طقق عراضملا لمفلاب لصوتو يو -- مئاق ديز 9 مقتل اماوا
 00 ااا ال ا ما

 و ع ل ا م م رم ل سد كج ١ وسلا

 ا لال *
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 وحن كيسذلاو (ةنما فلات رمي ول ممدحا دري) وحت ولو  مركت عك ||

 ١ اوضاخ يذلاك مضخو )

 لا بسرالا

 انآ ةقوللا لاو ادرلمس ا دو دي ةنرك ل اوين انو ودع رك زمر الركن

 داولاب )وحن ىلع وا ( لوسرلا نوعرف ىصعف) وت ىركذ اما يلا و سنجلا وا دبمال

 لس ( مكنيد مكل كلكأ ىلا )وح يروضح وا (راغأا يف اههذا ( ىواط سدقملا

 صئاصخ لوم وا سنجلا دارفا لومشلو ا ةقيقحلا نايبل اء ةيسنجلا لاو
 يناثلاو ((يح ءيش لك أملا نم انلعجو) وحث لك اهفلخت مل اذا لوالاف سنجلا دارفا

 ناسنالا دارفا نم درف لك © يأ( ايه ناثالا ف قاخو )وحن ةققح اهتفلخ اذا

 لاجرلا دارفا صئا هل مءاجلا يا الح لجرلا تناوحن ارجع اهتفلخ اذا ثلاثلاو
 ةفص نع لق ناك لمالا حمل ملعلا ىلع اعامم لخدت دقو -- ماعلا ةهج نم

 لضفك ردص» نع وا كاح. فلاو سايعلاو نوسحلاو نسحلاو مساقلاو ث ثرحلاك

 تفذح لصالاعارب ,م ناف مل ممسأ لصالا يف هنأف نامع :ك نع م مما نعوأ

 ايفو لاومسلا ينو نيذلا5 لوصوألا م ءالاو نالا وحن يف ةءزال را

 تييلاو ةبقملاو ايرثأل مجبلاك 3 قفل ىتح هةحتسإام ضعب ىلع بلغ

 غي مو ةفاضاوا ءادن يف الا ةباغلا يذ نم فذحت الو ىشعالاو ةنيدملاو

 هلا ىلص لودرلا ةند٠ هذهو هلهأب ىلعا ايوحت اءييف اهفذح سحو |مريغ

 ملسو .هياع

 ملع ربوالا تانك زييمتلاو ملعلا ىلع ارارطضا ةلخادلاك ةمزال ريغ دادتو :

 (ىرسسلا سيقاي سفنلا تبطو ) :أكلا نم برسغل ||

 ات ؛ . ةيرهوجلا دئارفلا 9“
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 (اهي رع 'مث فراعملا عاوناو تاركنلا نم تارابعلاو تارالا هذه يف ام نيب )

 ندد ىذلا نكلذف أيقن لقاك نم اندابع ن 7 ترو ينل ةنحلا كالت )

 0 ام يبر ىنلع ام مكلذ لالضلا الا قحلا دعب اذاَش قحلا كبر هللا ملذف

 ىمعا وه نك قحلا كبر نم كيلا لونا اما لعب نفا قاب هللا دنع امو دفنب

 اورغك" نيذلا ثرونلاو تالللا لجو ضرالاو تاومسلا قلخ يذلا هللدجلا |[

 يذلا ع م اذه نوقتملا ماكاو ١ هب قدصو قدصلاب ءا> يذلاو نوأ دعب / مهم رب

 (هللا ىلا يكتشنتو اهجوز يف كالداجت يتلا لوق هللا عمس دق نودعوت منك

 9 57 انديس .فقدزرفلاب بقلملا ةءهعص نب بلاغ نب ماه جد

 ناورم نبا كلملا دبع نبماشه ةريغحب اهنع ىلاعت هلل يضر نيسحلا نب نيدباعلا

 أهم تايأب تيبلا دنع

 مرحلاو لحلاو هفرعي تيبلا»و هتأطو ءاحطبلا فرعت يذلا اذه

 علا مالا يلا ينتلااذه ميلك هلا دابع ريخ نبااذه

 مركلا ىهتني اذه مراكمىلا ابلئاق لاق شيرق هتاراذا'
 00 ميطحلا نكر هتحار .لككافرع هك داك

 - هنيئرع يف عورا 1ك ل بع هحمنر نارزيخ هنك يف >

 اومثخ دق هللا ءايبنا هدجمي 2 هلهاج تنك نا ةمطاف نبا اذه

 نيتبطاخملاو ةبطاخملاو نيبطاخملاو نيبطاخملا مالكا لعجاف ةيت الا ةرارلا ريغ
 هثناو هعمجاو هنث مث درغم ركذم بولطملا ظنا نا ةظحالم عم تابطاخلاو

 ناذالا سفنلا ابذهملا اهيااي لوقت ناك نيئالثو اتس روصلا نوكتف هعمجاو هثو



 يىلاعملا ىلا قوي يفلأ نقتل بديلا اهيا أي هذه يو ةرابعلا رخا ىلا ناقوتي

 ناف كت. رغب هيااوختو كعبطب هيلا لق نا يذلا بهلطمللاب كللع فرشلاو

 نوكي نادبال ذا ىوهتأم ىلا قرت هب يذلا وهز هريغ نم كيلا يسنا كلذ

 «هماق ىلا لضت نقدم ده دعارناب هيلع نو ةنات ةيتانك هيو كتي

 را اوارثرغا

 ىراعلا ( كل ريخ اوموصت ناووحت )هب لوئوملا وأ يرصلا مسالا وه ادثبملا

 ءزإا ملاو هب ىفتسمل ًامفار امضو وا هنع اربخث ةدئازلا ريغ ةيظفللا لماوعلا نع

 ب هللا وحن اخ هل ادتيم نامق ادترلاو << هدم ةلج ادعملا خم هم ملكتنملا

 بورضما ناديزلا مئاقا وحن ماوفتسا وا يف اناغ قوبسم فدووف ادخنو

 (نزألاو مهل يضقني ٠ نعمذ ىلع 50 ريغ )زر كفا ناوتم سل هنمو كاوخا

 ربطا نع ء ىنغا هب عوفرم هفودسأمو ناودهو بورشمو ماقوهو فصولا دعب اف

 امتنا متاصا كسرد تلا ظفاحا لوقلو

 اريك ذتو ادارفا ادتبلا قياطيو درفلا لوالا ماسقا ةعبرا ىلع ربخلاو

 تاروجام تاعيطمانو هرتدعم ”املعلاناءوتحم ناملاعلا مرات ماعلا ىلوقت اهدادضاو

 رصف لعفا ريا 05 2 مقدالا ل ارا تالإك ىف ُْى لدعالا اذه نع جرخيو

 اليف وا لعأف ىنعمب الوعف وأ اردنا 035 نا هنااا ةركنل اذ اناضمو' ن 7 تورم

 راذهمو يرجو روبصو لوقو لدنك العنموا يسرا الاوعما ندعو

 ادئتملا ريحض ىلع لمتشم مسال امفارإ يا ابببس نوكي نا ةشلاقلا مشغمو ريطعمو

 ورم“ نم عفنا كباوصا وأ تادنملا وا دنه وحن دارفالا بح لاوحالا هذه يفف

 واراذبموا ميرجوا روبص وا لدع نهوا اهوامثو نيلجر لضفا ناديزلاو
 ا 200



 2-5 ذآ

 ضيا رك ذتلا بحنو ءايباوا هوبا بيط وأ هسفن ةبيط ديزو مشغم وأ ريطعم

 ةفصلاو لاحلا ربل الثموتيار اك انيئأتو ا هدب ام قيأط وق ىدسلا يف الا

 تعنلا يف ىلاعت هللا ء1م نا اذه نم دا ينأيسو

 كالملا يدي لدعلا وحن ريمضلاك 'دتبلاب !مطيري طبار ىلع ةلمتشملا ةلججلا يفاثلا

 ادتملا ةداعاو(ريخ كلذ ىوقتلا ساياو) وم ةراشالاو( ميخو هتيم ملرع اغلا

 ىمعملا يف هنيع ةلمجلا تناك اذا طبارا! نع ىنختسي دقوةقأ 1 أمةقاحلا وحتمانعمو هظفلب

 لقو ) يبسح هللا كلو نيعوهو هب قوطنملا ىنمب قطنلا ذا يبسح هل قطتوحت
 و ف رظلا عبارااو ثااثاا هنيع يف هدعإ ةالاو ناشلا ريم وهذا ( دا هللا وه

 ةروص يربلا يف فلتخا دقو كيدي ىف لمضفلا و رورجلاو راجلاو كيدل دبحلا
 هءصو هيل مح يذلا ماسقا لاول دعو ريشا اهلين ردرخلاو راخلاو فرافنا  »* 1٠سس 0 . - ش 5 0 0 00 - 0

 درةلا نع ناجرخ الق لص ال فاح وت قاعتملاوه رب ' نا ليقو درفمو ةلمج
 نيثا ماسقالا نوكتف ةلمخاو

 ريخم الو  (ةب الويل سرع وذ دودولاروغمااوهو )وحن هددمت زوو

 هشت وأ ىفب ري و صصققتا ن 15 دافا اذا الا امري أ ون ةنج نع نامز مسأب

 وحن يناثلاو كرابم موي يف نمت رم لوالاف اةقوف اتقو اهددجت يف ىتعملا تاذللا

 وأ ةفاضاوا لمع وا فصو وحنب دافا اذا الا ةركن ادتبملا نوكي الو ةليللا لالحلا
 سصدخلا ريغو ) [يريصاخم رورجم وا فرظون همدقتي وا اماهفتساوا يفت يب نا

 لجرر لوقث ( ديني ال امهنم لك ذا لاع ناكم يفوا لام لاجر داعوحم غوسي ال
 دنعوأ هللا عم هلأ ( ان ضغبم أم نءذ. رب لمح ةقدص فورعع رما يذدنع اص

 هرهوج يدي و هرغ مهأربأ

 ةعب را يف مدقتلا يجي و هريخات زوجي وربجلا ىلع ادتبملا دقت لصالاو



 « و

 مودم الا ماعلا أم وحن امناوا الاب ربخلا يف اروصحم ادتبملا نوكي نا لوالا عضاوم

 وا طرش مسا ناك ناب ري ددعتلا بجاو ادتبملا نوكي ن' ينانلاو ةعفر رعلا ائاو

 وا ءادتبالا مالب نرتقا امواناشلا ريع وا ةيربخلا 1 ةيبجم2 ام وا ماهغتسا

 ةماقت الأ لخاامو كدنع نمو مدعتي دهم نم وحن ءاغلاب هروح نرتفا الوصوم

 نا عبارلا  مهف دمج و# المف ربجلا نوكي نا ثلاثلا ملا كءاج لجر 1 |

 ىنم لضفا كنتم لضفا و ةنيرف الواصمصخت وا أفي رمت نب واسم انوكي

 ةغص ربخلانوك هميدق' موي نا لوالا مضاوم ةسخ يف ادتملا ميدقل منيو

 0 ريامض ه3 نوكي نا ينالا  يدنع باتك لا أدي الف باتك يدنع ون

 كوخا نياك ريدصتلا ريخال نوكي نا ثااثلا < هبحاص ثيبلاب وهن ربلا ىلع ظ

 انام 0 وا الأن 0 نوكي 07 || ص ك ف 4س ف يأ ةحبصو ْ

 ا كنا يدنع وحن 7 ومعمو

 ردصمب هنع ريخي نأ لوالا < عضاوم ةعبرأ يف ادتبلا فذح بجيو
 يناالا < عم ىرماو راص يلا يا ةعاطوع#و ليج ربص و هلءف نع بئان |

 بطلا ةلاجةارما تسب وبيبص دبعلا من وحن سئبو ممف صوص# هنع ربخي نا
 رفغتسا وحن محرت وأ مذ وأ دم ماعم يف عوطقم تمني هنع رحم نأ كثااثلا

 وهيا نيكسملا 8 محرأ مهألا ميجرلا ناطرشلا نم هللاي ذوعا < ميلظملا هللا

 ياو مدلاب رشه غربخ نأ مارا + نيكسملا وهو حلا رهو ماطدلا
 قاثيم يتنع يفو قأثيمو دهع يئمذ ىف يا نبداتال يقنع يفو نامفال ىتمذ

 م.سقلا يف يرص وهام دعب لوالا << عضاوم ةعيرا ينربملا فذح بجو
 ناك اذا الوأ دعب ينانلاو يسف يا نال ل ياو نمفأل كرمعأ وك

 وك رس سس يو وج هو ونس سس ا اوال ا ااا بها اة 11 ]زا
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 ظ ل # #8 >

 ناك ولف دوجوم ديؤ الرول يأ كتمركال ديز الول ومن اتلطم انك وبخلا
 ةشئامل لسو هيلع هللا ىلم هلوقوحت ليلد هيلع لدي مل نأ هركذ بجو !ديقم

 ميهازبا دعاوق ىلغ ةبسكلا تذبل رفكب دهع وشي د كموق الول نينمؤملا ما
 || لوق هنمو ملم ام هوم دي ن راصنا الوا ومن ليادلا دجو نا ناهجولا زاجو

 | ( الال كسي ديغلا الزلق بضع لك هم سعرلا بيذي ) ىرعملا العلا يلا
 ١١ كيذك ردصأ افاضم ىلوضنت لفاوا هلم افاضع اردصمادتبملا ناك ذا كلاثلا
 عا ادي ْن ىف رصاوحن دنع ةبنغم شو اربخ نوكت نا علصن ال لاح هذعل تعقوو

 يب رضيا دجا سوهو هب ر نم دبعلانوكي اه برقاو اتوتلم قيوسلا يب رش رثكاو
 يناكاو ىضاملا ةدارا دنع لوالاف اّماَق ثراك اذاوا اًماق ناك ذا لصاح ا ديز

 || نانرتفم يا منص امو عئاص لكونحت ةيعملا واو د عبارااو ب لبقتسملا ةدارا دنع
 ملأ هاسا نمو هسفنلف احلاص لفع نموحن لع اذا ازاوج ادتبملا فذحي دقو

 وهو هيلع هتءاساو هسفنل ملف ريدقتلا ميعص لوقتف دي ز فك لاقي و اهيطف
 كدنع نه باوح يف مهاربا كوقك كلذك ربذلا فذح زوحي م مص

 956 نير 9 |

 سن > ىلاعت هللا بات5 ثيدحلا قدصا لمخلا هذه يف ربخلاو ادنبملا نيب
 أ| 5 ذي الو اربدالا ةعاجلا يت اي ال نح سانلا نماهيصحتال ةراما نم ريخ اهيعبت
 ظ نم .نينسفلا ناويد يف بوتس بوذكلا ناسللا اياطخلا لفعا . 7 الا لا

 هنع ىنغ افع

 لجر ةشحاف رحت يتلمس الو ةيير نك تيوفاان كرحعل

 نودساحلا دوصنمام دوقملا موحرم ريغ مئاهبلاك سانلا راصل ءالعلا الرا
 سانثا نم كرابملا نبا لئس براجتلا الا سانلا ةفرعملام موي كماماو وح يل



 9 سا

 نيدلاب ايندلا قوتك اه نيذلا ىلاق ةيقسلا نش لق 0 1-7

 مايا دا 1 ىذملا 0 مهنأ علا رمال الارجنلا

 ءادعا ململا لهال نولهالاو 2 هنحي ناكذم ءيرما 0 دقو

 ءايحا ملعلا لهاو قوم سا "دبا هب يح شمت ملعب زف
 ( محاولا )

 أبب تاببشملاو اهتاوخاو ناك

 يعم يمسي و لعافلايأييبشت لوالا مفرتفربملاوادتبما ىلعاجتاوخاو ناك لخدت
 اماهدحا  ماسقا ةثالث مو اهريخ ىمسي و لوعنماب اهيبشت يناثلا بصتتو |
 حبصلاب ثيقوتلل جعبصأو بالا ما شو ناك ةناع يو فاطم لمعلا اذه لمعي ظ

 أ ىتادقو قو لود راصو ليللاب تايوراهثلاب للظو ءاسملاب ىسماو ىحضلاب ىصاو

 لاقف مهضعب ابمظن لاعفا ةرشع اهأنعع

 ( منغتل عجرا داع ا لّوحم رشع لاعفالا يف راص ىنعب )

 هللاو اهكابخ راحو دعقاف دترا لاقتساادغحارو )

 اهانعم اهلبق ام ىتا دقؤ راص يا ايكح داعو ابد أتم ض او الاء ىلع ادغوجن
 املمرفانعا تلظف اناوخاهتمعنيمتحيصاف سراص يا ( ناقردملا نمتاكق ) وحنأضي١

 نمزب دييقتلا دنعو لاح قالطالا دف يفنلا ديفت قد سلو  نيعضاخ

 يهنوأ ين رت مدقت طرشب لمسيام يناثلا - سمأوا اذه ١12 دفع سدا وحن هبسو

 (ةيآلا ينك هيلع حربن نث اولاق )وحن ءىتفو لازو كفناو حرب شو "اعدوا
 ( نيبم لالض هنايسلنق ت - ىلا كاذ لوت الو رمش حاص) اروصنم قا كفا ام ؤ

 ريخلا ربحا ةمزالم اهانممو ( نيفلتخمنولازي الو ) رطقلا كلئاعرجي البنم لاز الو ظ
 اساقال تدوس حام مههاربا لازأم وحن لا !

 0 - يري سما وجو اا سس

 ةتس- ص س19 191مل اانا 1 هسا



 مربا هللا ني تل ) هلوقو 0 و هلا: رح مس لمعي مراشم يف |

 جرب الو ؟نفتال يل دعأف

 راو ءادنوفوا لوجو اذلا ةيردصما ام مدقت طرشب لمعبام ثااثلا
 ايات "قولا مادام دابتجحالا مزال وحن ابعسال اهرخ تو :دباهلبقام تيقوتلا

 الام ماسقا هال فرصتلا يف لاعفالا هذهو_ تفولا ةدعاسم ماود ةذم يا

 ؤ يضاملا ىوس هنم ينأب قانا افرصت فرصتيأبو هو مادو سيل وهو لامي فرصتي

 ودو لوعملا رسا اذعام أمات افرصت فرست امو اتاوخاو لاز هو مراضللاو

 هب كارلو ) وحن لمت نم يضاللام نوم-ةلا نيذه ين فيراصتلو  يلابلا
 ظ (ريسب كيلع هابا كنوكو )( ةرامح اونوك )

 (!ًدجنمشل هفلتل اذا كاخا  ًانثك ةشاشبلا يدي نم لكأمو )
 ( نيئمرملا رصأ انيلع اقح ناكو وحن لامفالا هذه يف ربخلا طسوت زوجي و

 رالف ةيفانلا ام ىلعمدقتي ال 3 مادو سيل ادءام أبميج أهيم مدقنبا نا زوجيو

 دقو لالا س ر امقترمو ييهاربأ ناكل أدهتجم . فالخي دمحم ناك !دهتج وحن

 وحن سيلو لازو ”ينفالا اهعوفرب يننكت ةمات لاعفالا هذه لمعتسن

 بيف ن.دلاخ نصت نيحو نوست نيح هللا نايس ةرسعوذ نآك نأو ب
 / :دئاز اهدوروب ىماملا ةغيصإ ناك صتختو  ضرالاو تاومسلا تمادام

 لمفلاو ربخلاو ادتبلاك اروريعو اراج اسيل نيذللا نيمزالدلا نيثبشلا نوي أسايف
 ناك دي زوحت بجعتلا لفو امو هتفامو فوسوللاو هتلصو لوصولاو هعوفرمو
 (مه0: لطفا ناك دجوي ل) مئاق

 .هادلا يه تناك يلاب ينوادو هارغا مرللا ناف يبو كاع عد

 ةموسلان اك ىلع ) هلوق ذشو مدقت نم )ل ءمصانأك ام مئافذاك لعرب ثررمو



 يم 5

 ريمض الو ا 3 منا موزع اهتراض» نون فذح زوحو ( بارملا )أ ْ

 طلسق نلف هنكي ناوسنو مهرفغي هلا نكي ل فالغب اينيشلا لو وين لصتح أ
 َتنا أما وحن لوالات اضعموا اهيلومع 0 يي هأع ا

 ضوعو نك م < ماللا تقلحف اماطنم تنك نالإ ىلطالا تقلطت قلم 1

 اماف نيتيطرشلا واو نا.دعب يناثلا آم يف نإ تممتدلو ريهتلا لصفتاو اها اهنعا أ

 رود :اريخ نا ملاعأب ب نوير سمألا وح ريغ وهو ريل يدو مسالا لد نا ا

 يقي و ريما فذمي ناامار تاريخ ثوار اريح ,مات لاكن يارش ارشد ا

 ناكنا يأ !رشفرشناواريفن ريخ نا مهلارتاب بني نجح سانلا و ليل وهو مسالا ّ
 رهو ملأ اريخ نوزحبف ديخ موام يف ا

 ( رعولاو بسلا امتع قاض هدونج- اكلمرأو يغب وذ رهدلا نمأي ال )
 الل اما اذه لمفا رح ثلاثلا ولو نا نودي لو اكلم ي ِلاوذن ناكرلو يل

 ةادكوك م حتعكم شاب ب حلا
 همس م 2 اك 0 نأ هايس نال ىلا.

 ثيع ُو ةمطرع ك١ نأ دعنأم أبلع صضو*و نك َيفذح هريغ لمفتال تنك نا 54

 ربخل ةيئانلا ال |[
 د سمسم

 مهياوظ هو ادم

 سلب تاييشأا ناو تالو الو |. ىلع مالكلا
 ابلمع تامع قالطالا دنع لاحلا يف رين يفأ يف سبل هبشأام تناك ا

 مدقتي لاو ابعسا مدقتب ناوالب اهيفن ضفتنبالاو نا اهيانالا طورش ةمبراب ||

 دقفولف (ارشب اذهام )ون ارورمبو اراجوا اقرظ ناك اذا الا اهريخ لوم
 كماعطام  اذهرش امرش.الا اذه امورشب اذهنا ام ومن املاها بجو ظرش
 زوجبف ًالاطم دحا ىلام فالخب لك !انا

 باجيالا اهناضنقال اهبوصنم دعب نم لبب وأ نكلب فوطعملا مفر بجيو
 فوطمملا مفر بحيالو يشوه يا ىتش نكل وا ىقش ىلب اديعس دساحلا مومن

 تي حتت تأ

 م 0. ةيرهوجلا دئارفلا 9

 نكت“

 8م يل الا ل .٠



 و "4 8

 داؤتو - أحرف الوا 2 الو اهرب دسأهلا اهو نآرحولا زوم لب اهريغب ظ

 اع لفأغب كبر امو هديع فاكب هللا سيلا وحن دو سيل ربخ يف اريثكهابلا

 | مدقتي ناو نيتركل اه الوم“ نوكي نا طرشب لمتلا اذه لمعتف الاءاو | نولمعت

 و الاب يينأا ضل الاور خلا 0 مسالا

 ايقاو هللا ىف ام رزو الو  أيقاي ضرالا له ؟يشالف زد
 ' لجر الو دعاق الو مئاف ديزال وك تركو تامه طر دقفولف

 ' املطرشتالو نا اماوح ءارما الو ٠ لجر مئاق الو ةدعاق الا ةاردا الو مئاقالا

 ظ 0 ايلوممم دما الا ذي الاونأم از ينابامم نبأ ماركثشاب تال 0

 راما 0

 رخأ ةيراقما ديفتو كشواو بركو داك يفو ناك لمش لمت لاعفا يه

 / ين نا هللا ىسع ومن ءاجرلا ديفتو ىناواخاو ىرحو ىسعو ىفقني ءاتشلا داك

 عورشلاديفتو بهو ليقاو ماقو ذخاو قلعو لعجو قنطو اهلنا عرشو حتتفااب

 ( ةنملا قرو نم اعبلع نافصخي اقنطو ) أرقي ذاتسالا عرش وحن

 ىرح يف ابوجو ناب ورم ًاعراضم العف اهربخ نركب نا طرتشيو

 يف لقي و بركو داك يف درا رثكي و عورشلا لاعفا يف اهنم ادرجمو قلواخلاو
 ظ لعفي نا ىلا نهداسا زوجي كشواو قاولخأو ىسع صتختو كشواو ىبع

 دب اا اك روض رز السا رضا ندا يابو
 لوقتق ربمضلا نم وليف موق نأب أيفتكم ىسع لمحت نا دوك نا عشت

 نمث نا ىع تادانملا اوموكي نأ يسع نودي زا! اموقي نا ىبسع ناذي زا



 كال لا

 ذئابح دب الو ريفأل عضوه يف لءغلاو ناو هلبق مسالا ريمضل اعفار هلمهت نا كإو

 ةمزالم لامفالا هذهو < معي نا نيسع تادمملا اودوقي نأ اودع نودي را

 داكي )وحن لمحو قفطو كشواو داك شو عراشم اهل لمعْتسا ةعبرا الا يضالأ

 كشو» كاف وحن كشو' وهو لعاف سا هل عشا امن ه دحاوو ( يشي ات 5-5

 رك قطب قةطواةودط 5 امو ردصم امل لمعتسا ناثاو اهارث نا

 دنع نع يف اهركو لنوسلا متفق زوبع و - اداكمو اديك داكو اًقنط ملعب

 00 8 لبفوحن ) كرم مفر رب ريعشل اهدانمم -

 يار 9: ْ
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 ل ا ا ا ا ل ا ا سلا لااا ب م م مس يس يعن ا

 ع ؛ يلأثا عفرتو اهل ارم“ ىو لوال ا! يصنتل ريخلاو ادتبملا ص لخدت

 نير دكا هيشتل نأكو ديكوتلل نأو نا يبو بربح للا نا وحن هربخ
 ابر وم لاا لزب كل عام ديز و لوالف دك يقول ةلاردعسالل

 _ من هربغ ينو نكملا يف نوكيو ينذأ ن تلو يب 1 هنكل هنمرك ال دي

 الأ نكملا ىنالا نوكي الو جرت لءلو موب دوعي بابشلا تبلو مداق بنرحلا

 مخاب كملف ) رت هوركلا يفالا نركب الو قافشاللو دوعي بابشلا لعل لوقت
 3 بوحو لاوحا ةثالث نالو يف اتسو سنجلا ين يو الو( كسفن

 ادتبلاوا لوعفملا وا هبثاث وا لعاقلا مضو» يف تعفو اذا آم درفم لحم تاحاذا

 مهنا هنأ ايلا حوا لف انزن' نأ مهنكي مال 4
 يداقلعا (ةعشان ضرالاىرت كلنا هتاي ا نمو) لمفاف كنا تلع (نجلا نمرقت

 اذارسكلا بجيو # نوفطات مكلا [اثم (قحلاوه هللا نب كلذ ) لضاف كإ

 | هوتي نأ ايسع ناديرلا لوتت لبق مسالل اقباطم يسع ينرعملا روبط نم

 : هب 0 م فا ا ا ا - - ل لب هس 000 ل مت ا

 مسير تطل



 ' ال'أ هنو انيبم اه كا انهتف انا) من ءادنبالا ىف تءقو اذا 6م نإلا لمم تلح

 : ام وحن لوصرأ ةيلاتوا 3 دبع ينا لاق) وه لوقلاب ةيكحش وأ ب (هلل ءايلوا نا
 ْ .قألاب كتب نم كبر كجرخا م ) )وحن ةيلاح ةلجردص وا ( هوذتل ةيعامم نا

 كنا ملهي هلاو رم ,هأ ماللاب قاع لماع دمبوا (نوهراكل نينءامملا نم اي رف ناو
 ْ ايات ةلمف وا ةيعما اناا ملا كار مق ابرج ما( الا د.ثي هللاو هأوسرل

 | ايلعف ةلمف اءاو ( ءانلؤنا انا نيبملا باتكلاو ح) مف اديدبنا كلوعلاو نعي

 محتل نه لك زوو ب مقل اديز نات الح ون ماللا اهرخ ىفو هب ظوفل»

 باوج فيس ءاقلا دعب تعقو اذا م درفماو ةلدهلل ملصا مضوم لك يفرسكلاو

 هنا اذا ايحاض هتنتظ وحن ةيئاحملا اذا دمبوا بويعث هناف دهتحي نمو طرشلا

 مم لعبت كرا حف 0 مام كنا ثدح تلا و داوأ ترج لعل وأودع

 ْ رسكلاو لمأء 0 ر.دقتا اوف وذ ريخلاو ادةم ردصم لب وأت ف أهدمب ام

 روصأا ةقب يف لاقي اذكو بومعومف يا ةلقتسم لمح ءافلا دعب ام نا لع

صأح هتواذع اذا مستفلا ىلعلا احاص ه*::اض لوقت
 . يلو رذعرد اذارسكلالعو ةل

 اذكهو مرد رسسكلا لعو ةأصاح هتماقا ثتدح تقلا 0 2 هنأ ثيح

 وحن ءدعب مالال روكذم مسن 5 لمف دعب ثعقو اذا ن 2 و مهفاف

 يبا ٠ كأذ 1 ينأ ىل#حأ | كبر ىلع وا

92 ّ 1 : 1 
 هلاأ دعا 2 يلوةومت دحأو لئافلاو لود - أودضمو لو 30 اريح وأ

 وأ يلاثلا لوقلا ىفتاولو هلا ردمحا يلا ىلع و ثتحدو لواللا لوقلا ىئتاولف

 لخدتو هللا دمحي ادي ز نأ يلوفو نمأ» ىلا ىلوة ون ترك نئاقلا فلدخا

 اذا ريخلا ىلع لخدتف لصفلاو ابمساو هلودع»و ةروسكملا نا ربخيف ءادتبالا مال

 فالخب ءاعدلا ميم يلر نا وحن ايفام المف سرا أتيثم رخو تراك
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 | الوخدميشميزاجاو مد! ىنطصاهلانا نجا اال هلا نا الاكلا ايدل
 : :ماق دل اديز .ناو .لجرلا مذ اديرز .نا وحث دقب نرتفملا وا دماجلا نأمل ىلع

 1 مال ألام ربخلا .ناكو لاح ريف غ.ناكو.هلع مدقت نارا لومعم ىلع لخدتو

 لأ اكار اديز نا رادلا يف سااج اديز نا فالمم .براغارممل اديز ناوجن

 لأ .#اينعو ابك "ارو راد يف ىلع مالنا. لخدت الف هبا زمع اديز ناو يلاطنم

 | .ناوحن لصقلا لع. لخذتو اديزأ رادلا.يف نا و رخال اذا مالا ىلع لخدتو

 : .قألا صصقلا وهل اذه

 || ًازاج وأ قرط نم اذا الا مسالا ىلع بالا انه يفر مدقت ا

 ْ تالكلامذو. نأ 0 :اتيلع هل 5 ام ياا املا نإ )ود 7 رورو

 || ذلك ناو) وحنرتك' !يناذاو اما 'وافا عا سيق نا اما هناك نكلو ناو نا ميرا ١

 | كلها اذاو(مهلاعا كبر مفر اذ دك ناوإ) طيعأ لاخر [نورشحانبدأ ميج

 || نةتإلام مئاقل ديز ناوحن ةيفانلا نا نيبو اهني ةقراف اهربخ يف مالاا تدزل

 مارك تناك كثألأ» ناو )وحن ةيونءموا موقي نل ديذ ناوحن ةيظنل ةنيرق ابلع
 الا ةريبكل تناك ناو )وحن انسان هنرك رك الءف هريس نأك ناو ( نداعملا

 ريغردنو ( نييذاكلا .نأ كنظت ناو نيتسانل مثرُكك ١ اندجو ناو ةيالا نيذلا

 ظ وحن ابرجو لمهتف نكل أماو ( هيل كنرثي نآو كاسفنل كارز نا )وحن ختان

 أ نوكي ايهعمأ .نأ ريغ نالمهت الف ناكو سئنلأب نااماو لهاج دوبأ نكل ماع يلع

 اًديصحاهانلمجل نيلاملا بر هلل دجلا ناماوعد رخ او وحن ًاثوذحب نأشروعض
 رن ذاك مارك فو سمالاب ن بت منك

 تانح هييبدش نأك 3 رشم ردصو
 !' اباذ ةلعق وا ةمنا تناك نا عالج نوكي نإ ةنفخلا ناربخ ىف يميو



 « عما

 نيلاملا بر هلإ هلا نا مثاوعد 3 وحن )لصاف ىلا جست ل ءاعد وا دماج

 ينفالا ة ةخيص ( اهلع 0 سمع نا ةسمافللاو ىمسام الا ناسنالل سيل ناو

 دق ىنأ و ودل موأ ن اواالب نشأ و اسيفد وأ دم نهري يف لصفلا ب

 نأ نأ بسميا ةنتف نوكتال نا اوبسحو ىضره م تم نوكبس نا ا

 ارفكتفاهتاوحاونأبةدئازلا اميل منتو < دحا هر مل نا بسيا دحا هيلع ردقي

 دحاو هلا كلا م يلا جوي اما لفوحت لما ىلع لوخدال اهئيتو لحفلا نع

 (ثوملا ىلا نوئاسي امك ) هةيصوماع ناق نوكي فوسف مهمه أم نكلو فاللئع

 رحت |ايهاو اهامازوجيف تيل الا

 دقف همت وأ انما ىلا طنا ماخلا اذه ال الا تااق

 لاجكتسا لبق اهتاوخاو نا من ىلع فاععيو ماا لهفه نيهحولاب يور

 و فرطعملا بمئيف هدعبو اهريخ

 افويصلاو ساعلا ىلا ادب اقيراللو دوجلا عيب رأا نا

 ؟ىرب هللا نا ومن نكلو ناو نا ربخ لاكتسا دعب مفرلاب فطعلا زوجيو
 نكلو )( بالاو ةِبت مالا ان نأف) «ىرب هلوسرو يا (هلوسرو نيك سنملا قم

 نيعسف ىلع ضفال اما لصالا بيط لاخلاو يا ( لاخلاو لصالا بيط ىمع

 سبل لدغ ةلماعلا يبه الل ةلملحاف ةدحولا ىئالو هيغنا ةلملحتو أصن سنجل ةءفان

 ىلع عن :يو ةدحولا ةدارا ىلع نالحر لب لو نا مس عا لجر ال تلق اذاف

 ةيفانلا اما  سنجلا ثاذ دارفا نء درف لك نع مايقلا ىنتلا يا سنجلا ةدارا

 ما لجر الون ربخلا عفرتو مسالا بصنتق نا لمع ةلماعلا يف أصن سنجل

 الاو راج اهيلع لخدي الا لمتنا اذه ابامعأ طرتشي و  نالجر لب زوجي الق

 هللا نمريغأ دحا ال وحن نيتركل ءاه الومعم نوكي ناو اهعسا نيبو اهئيب لصفي
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 فناطرشلا ىنت وا ”يش ال نم بضغوحن ةركنلا رج راجاهيلع لخ مد ن :

 رادلا يف ديز الو فز منع مالو لوغ ايثالاوحن تركو تامه نارخآلا
 هدشو رشاح رفس مالف ال وم فايضم ماسفا ةثالث ىلع اهعما نا مث  ورمت ال

 ًانقوم الو دوم ف اعيبق الوحن نطعوا لمي هدعب |« قلعت 000 ْ

 اهكحوررادلا يف نيئالثو ةثالث الو اندنع دم نم 0 ثواب هسفن ]

 زف نم هل يدهن أم ع ءانبلا هلكحو اهريغ وهو درفمو - بيأر ام”بصللا

 عمو رسكلاب تال الو رادلا يف لاجر الو يدنع نولجر ال وحن اهريغوا

 > هلوق نيهجولاب ىور دقو , عا
 بشأل تاذإ الو ذات هف ةباوع دم يذلا بابشلا نا

 لوحال ون ثررك اذاف نا لمعو سيل لمع لمت ال نا مدقت امم لءدفو
 م رلا يناثلا مسالا يف كلزاج تلا لمت ىوالا تلمعا ناف هللاب الا ةوقالو

 | نأ لمع ابلمتل حتتلاو اهئاغلا وا سيل لمع ةيناثلا لم مخرلاف بصنلاو حتتنلاو

 لوالا مالا ل ىلع نطءلل بصنلاو

 لوالا ممالا تمفرف ةلمغم اهتربتعا وا سيل لمع ىلوالا تلمعا ناو
 لوالا را يبست جاتا ثلاثلا عن :ةمأو مدقت منالوالا ن أهحولا زاج |

 اا امين: لمني وا درت 0 تعنلا ناكو اهمسا تمن اذاو
 لجر الوحن رشع ةسمكت ثوعنلا عم هبيكرت ىلع حتنلا هجوا ةثالث تمنلا يف
 مفرلاو رادلا يف انيرظ لجر الوحن مسالا لحل ةاعارم بصنلاو رادلا يف في رظ
 رادلا يف فيرظ لجر الوحن ءادتالاب مفر ملحم نآف اما مس ايلحل ةامارم

 أ| مدقت م نارخالا ناهجرلا عصو هناكما مدعل سبكرتلا عنتما طرش ىنتنا نا
 رادلا يف ةارم 0 ليرالوحن نيام الا 0
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 اهجاودعاو نم

 زالوغلم اعنا لعن جلا بصنتف ةبعسالا» ةلبتا' ىلع لخدتن لامفمل يه
 !.نواوددم بصني يلف لك سلو روبصل لاعثاو. بق. لامفا نامسق يو أخ

 ( وجت دحاوأ ىدعتي اوركفتوركفوحن هسفنب ىدمتي اللام ماسقا ةئالث يباقثل

> 

 | لوالا ماسقأ ةئررا شو انه دارلارهو.نيثال ىدعتي اموج مهقو فرع
 مكسفنال اوءدقت امو: وحن نماعأ ىناب ملعت و ىردو. ينأاوءدجو يو نيقتلا ديفللا

 | (دوولا ولات رد << ( نيلاضمثعأبا اوهلا مهنا اريختهدللا دنع هودجت ريخن نم.
 ظ اهورلع رهق سفنلا ءانشملعت

 | هكنالا الجو وحن بهو معزؤدعوأبجو لج يشونامجرال ديفملا يناثلا
 ةفئاخاو رم اباوممجا تنك دق.« (انانا ع «مجرأا داع مث ناذلا ا

 م تلو يت يتسن - - ىنالا ين كاكيرش للؤملا دعت الف

 نيذلا معز وحل اه لو 0 معز يف رثكءالاو -اكلاه ارم

 ديس ايو
 وحن لعو ىار أهونيقبلا بلاغلاو نيبجولاب دري ثلاثلا
 ادويح مراكاو ةلواحم يس 13 ا هللا تيار

 وحن ةيملحلا ىاز لسلا ينباباثمو.فورعملا لذابلا:“تاتلعوب

 اللزخنا لزؤغاو ىلا ينابَت ماذا ىتج ىتققر مثارا
 ظ فدان كتننظ وحن: يسحو لاخوي نا يشو.نامججرأا يلاعلاو اهل مبارلا

 الام كتلخو.
 الفاثعبصا ءرلا اماذل أحابرع ةرامت رو دوجلاو ىقتلاتبسح
 يئاراصتخلا امم اهلوممع فذح زوجي نامه روما لاعفالا هذهب قاعتيو



 ءايشا هلل مأعتو يق انو مف زوي هنأ 0 قرأ ينوه اهءاع

 «يشل نإ فحأر نيلهتم ا ماوعتم دحا و الع ءاذ نوكي 0 اوالا ْ

 ىلاقي الف لامنالا ران فوات اذكسو ها قانا هوأنلا قى :ةءاعاوحا دحأو أ

 سل ثتدرل 5 4 8 0 ةودبو نا

. 

 نمر

 ديز وم طسوب نانايوتسيو ادهم ايلع تننظ ىموحم ظل هب : اديز 4 نا نار ودشاو اذ ف اذه تن تار الة

 اهعفرو أهيصنب 5 00

 الأ ارم تننظو 0 اظفأ ةقيسإ 1 مدع 0 ب َ

 ءادتا مال أمملو اذا كلدو نأ اءمهملا طظذايف أمل م "مدع يك ا قيلمتلا ث

 ارجل اهبصأ مدع يا ءافلالا يناثلا

 باوج يف ناربخالا مفي نا طرشب ناوا ال وأ ب ىفنوا مارغتسا وا مسقوأ ١

 8 الا هارتشا نأ اوملع دقاو )ون ءادتبالا مالف هب ظوفلم و' ردكم مسق

 بب رقا يردا ناو )وحن ماهفتسالا وا يتبنم نإ اتل تملع دقأو وحن مسقلاو

 هللاو تملع (ؤوقاعني ءالوهام تملع دق )وغاب يفنلاو (نودعوت ام دعب ما

 ورم الو رادلا يف ديزال هللاو تملع مث ديز نا

 ىلعج و ىعرخأ ىلا لاح نيم *يبثلا لقن وهو ريبصتلا لاعفا يأث مسقلا

 يهاربأ هلل ذخماوارودنم ءابه هانلمجل) وحن يهوو ريصو كرتو درو ذختو ذخناو

 ظ اغام كتذخن (اللح

 ظ (ادوس ضيبلا نيهوجو درو ضي دوملا نهروعش دز )

 ظ كءادف هللا ينهوو امي ربا نيطلا تريص (ضعب يف جوي دموي مهضعب انكرتو)
 ب تيب يح سس سم

 د 1 ب ةيرهوجلا دئارفلا 0



 ةثالثلا هذه اده امو ةيرمالل ملعتو به ةءزالك ىفلل مزالم اذهو ينريص يا
 : ريغو قيلمتلاك ماكحالا نم ماهلام اتافرص هت عيطو أنَ اديزناظ انالوذت فرصتم

 نايدعتلا لمدار اهلص ناذللاكراورما مور ءانمةثالث صني ام كلاثلا

 ا كلذك )وهن ثدحو ربخاو ربخو أباو أن نم اهانعم نك امو نيثثال

 اهي دا | كلما( لع كارو > مهاهعا هللا

 ( ءالولا انيله 4 هوي دح  نف نرلأست ام متمنم وا)
 مدقت ام ليل فذحلاو هافلالاو قيلعتلا نم اهيلوعقم نم ثلاثلا م يفاثالو

 دحاو لومفم ىلا نايدمتي نيدللا فرع ىفم# /عو رصبأ ىف يار تناك اذا اما
 كاتماعاو نوبحت | كارا أم دعب نموت نيلوعنم ىلا دقت :زمهلا هيلع تاخد و

 انك باب يلومثك نالرمذما ناذهو مهكتفرغ يا ءالضفإ)

 - نارأ

 | لوح مث تييلا اذه يف نا مضو» نظو ناكو نآك مضو» ناو نظ لخدا

 ( مم اهريغر مالاو عر أملا نم امهفيراصت 4 ا اه 0 يف نظو ناك

 ىنعم مالكلا ةدافا

 اددرتث كا يأرلا داف ناف ةيزعاذ نكف يار اذ تنك اذا

 لمعلا
 ظ لعافلا م ماك هبيشي أهؤا مولعلا ىنبملا لعفلا هيلا دنسا يذلا مسالا وه

 وحن لمان مساو هللا كرات وحن : لمفلاف اهريغو بوسنملاو ةببملا ةثيلاوا

 ١ .!يهاظو اربع * دوك ريب وعبر رع ارسل انمار هئاولا فلتخم |

 ْس نركب اك نيريخالا م لعنلا نوكيو أ اممجو ينشر ادرغمو ًاثمو ارك ذمو ؤ



 سو م جم
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 نوماعلا فرش ناملاعلا فرش ماعلا فرش لوفت درفملا

 وحن ةمرامطلا ءاتو ةنكاسلا ثيذأتلا هاتب لمافلا تنأتل لمفلا ثنؤيو
 ارهاظ لمافلا تراك اذا ىلوالا لئاسم ثالل يف بجيو موقتو تبرعض دنه

 تادنملا وأ نادنملا وأ لانش ما رم : ثناتلا ينبح الصنم

 تماص دنهومن هيزاجموا ثيئأتلا ينيفح ثناوم ريم ناك اذا ةبنأثلا

 ) ٌتدلط سمتلاو نمص تادنهلاو اتماص نادنملاو

 تجنبا كب مايالا وعن لفاعريغ رك ريسكت مجريمض ناك اذا ةثلاثلا

 لئاسم ثالث يف ناوجولا زوممو  نجهشباوأ

 ثينأتلاو ( هوس ما لظيحالا دلو دقأ) وعن ثنوما لصفنملا اهادحا
 رعشلاب صاخ ثأتلاف الاب الوصمم نأك نا الا رثكا

 ريسكلاا مج هنموأرمقلاو 207 واو ثزاتلا ىزاملا رهاظلا اهينأ

 فلا 05 ةعامجلا ينعم يف منال سنجلا مساو عملا مساو ثنؤمو 00

 موق ملت تيذك )وحن ممجلا مساو دونملا ماقو لاجرلا تءاج وحن مجلاف ىزاج

 رحشلا قروا وأ تقروا وج سنجلا مسأو ( ةونلافو كءوف هب بذكو مو

 ْ دله ءاننلا معن هنمو

 مج اما راودهتجا وا تدهتجاةبتكلا وحن لقاء ركذل ربدكت ممج ريعم ابن
 دقو (وحن هلعاذ ىلع لومقملا يدقت ذوي و ربك ذنلا هعم بجوق ماسلا ركذملا

 (رذنلا نوعرف لا هاج

 تسلل نو ا نأف ىسبع ىمو» لع 5 م سبالا فيخأ ذاالا رمت هير فاخو

 زاج ىسو» ىرثكللا لكاو

 وحن همف روصخت لوعفملا لعاف وأ لوعتم ن مهيق رمعج امريخأت بنو



 4 ن |
 هللا ىش ب نار هيف روصحلا يلنلاو ارمثالا دمم لءامو ارم دمع ماع انا

 د نينألا ىف الاب رصحلا يفو ءألملا اللا هللا سم امو ءاململا 0 ض

 ىلإ ذو من لرتلا ىلع در يعض ع اذا لمافا ريخ أك بهو
 (مهترذمم نيل افلا مفني دل موه # هبرر مهاربأ

 ( نيل رز ملل رار اذاوج لمفلا لع لوعمملا مدقي و
 (اوعدتا٠ أيا نوركت هلا تايا يان ]رحت ردسلا للامم قوكي ناك ءوجوو

 اذا يميو دحا ف له با وج ين لعوخن لي لماعلا فذح زوج و

 نرش نم دحاناو تما ءامسلا اًا) وحن لعفلاب ربوع ل

 لعافلا نع ىئانلا

 ظ 50 ءر ةناكحا يف لعاقلاك ره

 لك مذو ءرخ ١. لبق امرسك ايغام قاك قاف لمنلا ةروص رفق بهن الوا
 مرام نك ناو دعما جرقتساو بالا لو باتكلا ظنك يبت كرم
 ندمما جرختسيو هقفلا منيو نمفلا ملطتك هرخا لبق ام متفو هلوا مف

 راردصما مق دجوي م قاف هب لوعتملا ىلءافلا نع بودي يذلا نا ان

 | نيفرصتم ردصملاو فراظلاو ةصتشم تناك اذا هءاقم رورجللاو راحلاوأ فرأفلا

 ريغ ةبانا حت الف دمعلا يف سلجو ملظع ا هك عا مني ريسوت

 لوقت الف فرمت 0 ماركا مركاو موي ريس وخل / صقل

 لماف بنان ذامم لعجو عيملا مقرب هللاذامم الو كدنع سا الو رح ريس |
 هنيعب موي رمت هب ديرا اذأ ارم نال ةفرصتم ريغ هذه تناك اءاو ردقم ذرعا

 نع جرخم ال دنعو ةيردصللا لع بمعنل مزالم ذاممو ةيفرظلا ىلع بصدقا مزل |

 ن؛ رألا ىلا الا ةيفرالا
 د05 تس
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 دجوو أههرد لئاسلا ىطعا وم لوالا ينئا هب لومقملا ددعق اذا اناث

 .انقاورمالا مهفتسملا لعاو اممم رمحلا

 # ثر# 1
 امنا متاسملا ) تارابعلا هذه يف لصالا يسحب واو تاعوفرملا عاونا ٍْ

 بر وهال 4ال يملا كللا لل لام فرمجرت الانا مكنون كان
 هبر دنع هباسح اف هب 4 ناهرب ال رخ ا املا هلل مم عدلي نيمو ميركلا شرعلا

 ةمعن اوركذاو نومجارلا ريخ تناو محراو رثغا بر لقو فورفاكلا نبال هنا
 انناغ انأو انارخا هتمعتا محبك مكب وأ نيب ىلأف ءادما منك ذا يكلم هللا

 نا لذ ساخرا نرق 1 داو ابره ءزم# ناو ضرالا يف هل' رع نأ نا

 تعم“ ئذا الو تا نيعالام هما ىف ) نيرا متناو رار دقق هوت

 ريل ساخالا
 ( ىفاعلا هنبال لجر مالك نم (

 لعبت يأئيعف نود هب تقرط 2 يذلاب كنود قوراطأا ان' ىف

 ىلجؤم تفو ثوملا نا ملءال ينناو كيلعىسفن ىدرلا فاحت

 لمؤا هيف ثنك امىد.اببلا ىتلا ةيافلاو نسلا تغلب الف

 لفتتلا معنا تلا كنك ةلالفو ةللف يئازج تلج
 لمني رواجلا راجلا م تلف ىتوبا نح عرت مذا كاتي

 رخآ لاقو
 سما هتفياح كس موي لك 4 هنا هللا هب ينأي جرف ىنع
 (نولعفي اوداك امو اهرحذف )
 مز ةنامالا ىلبف مسوفن تابلهف نيدشملا رايد انو

 م10



 اخ #

 بلط يندجا تقطو سهز. فا ضورلا ىرحو رطمت ترا ةايسلا_تقئرلخ ظ
 ْ اوذحاوءالقملا سفانا تلعجو ينلظحالي دحلما عرشو ينرءاسي ملا ًاشناف العلا ظ

 . مولا روأي ربسلا ماق نيح هلفا الا ىلوملا يبحا تلبقاو ءالملا ةداسلا ؤذح ظ

 موقلا وأش كردا ى ْ

 (ةرث نشيولورانلا اوقلا ) 2( مسننلاب ياي نا هللا ىسف) ظ
 نينمإللا ريما اب هناتسا ضعب طمتس دقو هنع ههلا ىضر ةب وامل لجر لاق

 كنئراو املي لو اهثراو كلمج يزقا هلل دجلاف ضب ابضمب ثري ءاضعالا نا
 | اراب تنك دفق ىنب اي هلا كلر هنبا نفد نيح زيزملا دبه نب رمص لاف

 | ارورسم طق تنك ام هملاو الو ارورسم كل يل للا كبهو ذم تازامو كيب
 | هلل كريم يذلا عضوملا يف كتتمضو ذنم كليف هللا نم يلخأ- ىجرا الو كب

 كلاعا نحاب كازاجو كدذ كآ هللا راغف هيف

 يذااوف مهتاراع نع تاكورمألا يوذإ اوزوامت مالسلاو ةالصلا هياه ىلاف

 ىلاعت هللا دي ىنأ هدي ناو رثمل ثدحا نأ هدب يفت

 ( ريخصلا عماجلا يف ءاور )

 9 71 نر

 الام لوالا_ماسقا ةمبرا لع أ ةبلاب لمفلاو هامسد ىلع لمفلا مقي ام وه
 لمجو فرشك امزال لمفلاىدسيو الصا هبصني

 0 وحث ساوحلا لامفاك ماد ةسائن 50 الوعغم بصني ام يفاثلأ

 ْ بولا تسبأو ماهأعلا تقذو لالا ييارو ناذالا ثصمسو كسملا

 | ةريثك لامفا يفد ىنمملا يف لعاف امملوا اما نيلوعثم ىلا ىدعتي ام ثلاثلا
 ته هس"
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 رخالا له ينملا يف لعافلا مدقي و سبلاو اسكو عنمو جننو لارا ا

 .هيدقت تو سس اديز ةبج تسلا وح هريخات زوجيو ةبح اديز تسلا وحن ظ

 ااا هب اروصصم يناثا رك وأ سبا لوصح دنه كلذو عضاوم ةثالث يف
 اهعنم لك ذا ارم ادي ز ثيطعا لوالا لاثمأ لصتم ريم لوالاو !ًرهاظ

 ؤ ًامهرد الا ارم تيطعا ام يناثلا لاثمو سبللا لحل !ًدوخاو ذخا ماسي أ

 ةثالث يف منتبو -( رثوكلا كانبطما انا ) ثلاثلا لاثموامهرد ارم يطعا اقاو |

 رأ لصتم ريم يناثلاو ارهاظ وا هيف اروصحم ىنمملا يف لماذلا نركب نا ضيا

 مردلاو اليلخ الاؤردلاتيطعا أم وحن يناثلا لم دوعب ربع لم ”ةلمتشم نركب

 نس دقو ربخ وا ادتيمامباصا ماو اهنأب رادلا تنكساوا دم هتطعا |

 اسلاج اذ تننظ وحن نيلومفلا لوامدقت زاوج مافن مدقتام مكك امبكحو
 بصني أم ثلاثا اهناب رادلا يفتانظ وحم هعانتماو اردع ادي ز تننظوحت هب وحوو

 اهلا ملماو ىرا شر ليافم ةئالث

 دقو سكملا زوحمو لوعتملا رخو لعقلاب لماقلا لصتي نا لصالاو

 الصنم اريم لمافلا ناك وا مدقن ام سبا لصح اذا ثاذو لماذلا مدن بي

 هلمأع يف لصالاو  مدقت ام ةرهاظ تملا ةيقبو ةرهوج تيرتشا وحن لعفلاب

 # تمرت | نم باوج يف ادم رمت رئاجلاف بجاو وا زئاج اما هفذحو ركذي نا

 وح لماعلا ففذجم ريتشا امم لاثمالا وحن لوالا عضاوم ةعبس ىف بءاولاو

 ثمتلا ينشأ عد يا هسفنو ًارماو الها .تنت نأ يا البسو الها مداقل تاون

 نم هلا ذرعاو جلا ل دارج محرتوأ مذوأ حدم يف بانل ىلا وطقملا

 هئملم اديز ومن لاغتشالا بأر كلانلا نيكملا اخ لبئاو مجيلا ناطيشلا

 رهتريذقلا سماحلا ثرون ال هانالارشاعم اناوحت صامصلخلالا لو ارا
 ص مص صاخب بيوس ماس مسموع حسم.

 ممسحلا# <
 رق ع سعس
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 الذنلا لحرلاو لمطلا كيلءيرجم هناف حارا كايا كاياف

 ديز ايوحن يدانملا عئاسلا كردا قالا لا لازق هاا وحل ءارغالا سداسلا ظ

 ! مادي دلو يجندقو ازايح فذعم دقورت لإ د, ىا لوعقلا يف لص الاو وعدا يا ظ

 ا اكوا رسولا كير يزل املأ رق رج اناانزجبفام
 يف يناكلا لمعا اذا بمحو ( نوملمي ال نيذلاو نوماعي نيذلا يوتسي وه لق) |

 فيون ادا اهم مماوع 5 مدعو دمع ينرسو 6-5200 قاس عزانتلا بأي

 يالا ينءاج رحت هيف اروصحم وأ همام اذوذعبوا هنع الوئسم ناك وا يما هلع

 | لوصولا هب مدقل © سبإلا لوصحل هتمكا أه فذحي الف هراد يف هتءركا

 ظ اغني يللا الإ تءركا او لساكتلاو كاياو ما ند باودح يف ادم داو

 العلا تمرك ا

 لاهتشالا
 ظ هل 2 ول ثدي ه ريم هلع لغتشم لماع هنع رخاتو مسا مدقتي نا

 ؤ ارمع تزواجو هتمركا ارمع 00 ياهب ترر»وا هتمرك ١ ارث وحن هبصنا

 لوغشم للعاعلاو هنع لوغش.م مسالافروك ذْفل بسانم لعف فردق يناثئاف هب تررم
 ناو راممالل الباق هنع لوغشملا نوكي نإ في رعتلا نم ذه وي و لها. ريممللاو

 ىلجا لصاف هنع لوغشملا نيبو هني لصني الاد هلق [مف لمعلا نعل ملص ْ

 ةغم نم لوفشملا فوكيالو رامض هالا ىشوبق مدعل زيي وأ لاح نع لاغتشالا عقي الم

 مديل انرحالو بحعتلا دك اع رامق وا لعق ع أوا أردصم الو ةمشم

 يبنحالا لصاقلا دوجول د أدير معا 0 يق لمعلا ابتيحالص

 لعفي هبصأ بوجو ىلوالا سمخخ لمفلا لبق روك ذا مسالا لاوحا نا مث

 الا لهدت ال ءادا مسالا لبق ناك اذا كالذو تا قول فلا نيس فود
 ك1 00 سوسو سسوس سل تو بت بس بوس سس صصص دعم هوس سس تسسب جوجييبوتجل

 كمافعت كش سيل ميلسلللا ليس ةرص*خ 5 5 :

 - : بول ف تال:ينلانل013-0 11 يربو زازا :يجومر تروس سهلا بروس رورو سس يرو رورو وروورو سر سوس سس هاففس سا ان اةطسووسوس بس ج مج سوورس سجس رب ١ سم م هس ناو لإ < م "تاير اسي
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 ماهغتسالاو ١ _ ل تاوداو هب : انين الع 2 ضرما محلا أ

 ىتم طوحن فالخم هتدجو ادي ز نيا وحن ةملا ىوس لمنلا اهزيم يف /

 مارغتسالو طرشلا نا ريغه رك اف هتف !دمم ناوحن طربشلا تاوداو (هلارصت ااا ا ا

 لملا رع ايبا : رخنأا ىف اهأو رمش كا امهدعل لاذدالا ميال

 الو همركأف هاقلتوا هلا دمع اذا صرف طم اذاو ضاع لعفلاو ا

 را اميلامو 4 ركاف هاقلتا دمحم نا

 ادئبلاب صتخت امروك ذملا مسالا ىلع مدقت اذا كلذو هءفر بوجو يناثلا

 اتيلو ىلع همركي دم اذاف تجرح وحن ةيئادتبالا اعيلو ةيئاجفلا ذاك
 | ءامماك ةرادصلا هلأ» هلع لفتشملا لمفلاو الا نيب لصف اذا اذك ده اون

 كعم بدأتب هتءأع ناىلع ودن'ادتبالا مالو ضيضحتلاو مأمهةسالاو طرشلا

 هه

 سس امم مسمع سس سا تي يس بس بس سس بسسس

 ١ لءاعلا نال هيراض نال مهاراو هتكلم اله بدالاو هتدحو نبا ميهاربأو

 ظ الماع رسفي فيكف اهلبق ايف لمعيال
 روك ذملا قبال سالادعب نوكي نآب كلذو همنر ىلع هبصن ةيمجار ثلاثلا

 رتل نار رار ارسال كدر رم انين رعت كلارا لق
 لعفلا ىلع هلوخد باغي ام مسالا لبق ناك اذا اذكو هنمنال ادلاخو ركب هب رب

 ةلادحاو نازك 2 تاصفوا لمفلا ت لو اذا مارفتسالا زبك

 وحن نيتيفانلا ناو موه ,رضت دب ز ثنا وحن فالمخب هر اديز موي لكا

 هتنها ادلاح نآو هب رض أدب زأم

 روك ذملا ا سالاناك اذا كلذو بصنلاو عفرلا نا رمالا يوتسي فل عالا

 ديز وك 0 اهزدعو ادتر٠اهردم ىتأا يو نيهجو تاذ ةلمج ىلع افو ادم

 اهردصأ اراظن مفرلاو اهزجمل ارظن ىصنلا هنلك ١ ارمعو وأ ورمعو مأق

 جب 37 ةيرهوملا دئارفلا *
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 بجوم نع مالكا الخ اذا كلذو بصتلا لع مفراا ةمحار سماخلا

 مفراو بمعنلا نب يواستلا باص نيو أهروا حش >- .4«و مفرلأ ب جومو بصلا

0 * |] 

 1 يل عرامسلا

 بدالا !تمزتلاو تمامتوحنرث كافل أومه٠ ىلا رثكأ اف ةةلماع ةنوت . ءّةرأ عوه

 هب رغا لملاب ىلوا يف :انأأ | نكلو ةياوعل بدالا بم عب ع هد و تملعت ن 1 م لكف

 نينالأو نول هاللم 0 لو دمكأو كود مسا ا

 ظ اعوفرعأ اناط هرهاظأ ا ريمش ين لا مم ناب الا بحو ل هاللا ا: رع

 ؛ ريمشلالاث# ةدمحربغوا لمالا ىف ةدمعأ ىصتماوا اروووعرا 0# نأك

 8 والا انلمعاو كادبالاط يدنا مشب نم لكف كادع ايدفعاو ىغإ عوفرم ا

 هتكأس 20 هترد لد زود كالذو
ّ 

 أ

 تررم نييح شرس رو ملا ريمضلا لاثمو ايدتءا يف فلالا وهو هريمشب انتاو هيف

 انئاو هيف ىفرس |المعا نكلو كباحصصال بلاط ترودو ينس نه لكف كباعصا موب

 ريمعلا لاتدو ةلثمالا نم يتأي ايف لاي اذكهو تررم دعب ارورجم هريمضب

 لاثمو ىرث أمك ةدمملا ربغل ةلذمالا هذهو كباحصا مهتيار نيح ينرس بوصنأ ا

 امهنم لك ينظو تنظف الاع مهاربا هرتظو تندظ لالا بسحب 3 ةدرمعلا

 أقف هريمشب ىنظ وهز ين يف انيئاو تنتظ وهو لوالا انلمعاف !اع يلطي

 كلذ ةرورضأل فذح دقو 17 يننظو يا املاع ىلا عجرت 0 ءأبف 9

 مويا ( هعاعشا ونوم ذا نري رظانلا ىتسي ظاكعب ) رعاشلا لوق ىف ريما

 ! ةقباطم بوجوأ هنع ربخلل قفاومريغ رسفملا ناك نأ رابظالا 5-8

 نيوخا ارمكو ادب زاخا ينانظيو نظاوحن نكمم ريغ وهو امهم لكل ريمسغلا



 كلذو بابل نعةجراخ ةلأسملا نوكتو هرغم ىلكتما ريسفو ىتثم ني وخلا نوكل
 مدع 0 +اتملا ني وخالا ىلءريمضأا تعجراو هيلانظي و نظا تلقوأ كنال

 هنع ريؤملا ل ءايلإ ةتقباطم مدع هزل امهنانظي و تاعف هتتث نآو هذ هتفباط

 ينانظي ولوُةنف ره افلا ممالاب ينأ ني روذملا الك نع جورخللف لصالا بسحب

 لافتشالا باب دم نوكت الو اهلا

 لبلاد يف ره مالا ربل لوالا 0 نأذالا يدو يناثلا انلدتأ ناو

 .ىدتعاو ايغب وحن لوالاف هدمت لصالا يف ناك وا لعاف هنأ ىلع هيلط اذا

 هنأ للغ هيلط اذا يا ىلالاو هريسش يف ىغل د رداظلا يف لمت ىدتعات كادع

 ينظف هأيا أ يه أيأ تناظو يناظوحن ةدىعغ لسالا يف ناو لءاف ريغ

 هزاج لإ لوالاع ه انناو هيف ىلانلا كمعاف ةياومفللا| أع ىلطي أهنم لكتننظو

 0 ةعوج ل 0 لا هايا ٌتائظو هابا ينظ وا ةنئف لاقي نا هاضتكم ناكو

 ظ ايف رامضالا - هنلأ مجرإل هنع هزيخأت يحو ألاء وهو ةيثرو اففل رخاتم

 ينزل اوثءرك ١ لوقتف ارورجموا اب وصنم ريمضا'ناك هاوسنيت وصل نئاه ادع
 هي ءاج دودب ثررم الو هتمرك ' زري الو دم بردو ثرردو لطخ

 هلوؤك رعشلا

 درا ظذحا سيهلايف نكف اراجع بحاص كشري و هيضرت تنكاذا
 دو يذن ار ريغ شاو لوامي الف ةاشولا ثيداحا ْغلاو

 0 الا
 ) اكل سوه هللا 3 )وحن هددع واهعوتل نيه وأ هلأ 3 هردصم وه
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 نيريخالا فال لماع ء ىلع هميدقت الو هي 7 ١١ ةدث رو 5

 001 يو ع7 وا فال كراش رجال ا واناسسم عض ساس و دورا جب جبس وس بسسعمما نيساسس ابا طع



 نيلكاو تايرضو نييرش ةحربشو سيبقلاو نسحلا ىلع يريس دمه راس لؤقتف

 ديك الا ادارم نيلكأ تلك او تلك ١ الكا فالق تراك

 عاشناف'روكشم ايعسو اكرابمأمودق وحن ازاوج ةنيرقل هلماع فذحي دقو
 كيفك ابرجو فذحلا ناك لاثءالا ىرحم ىرج ىت> هلامتسا كاذ مم
 كيتا ام رورظ دنعو ةماطو أمم لاثثمالا دنعو اركشو ادهج ةيعنلا ركزت دنع
 لالا خو 0 هلعفا هيلع بوضفت وا هده ىشرم باطخ دنعو ًابجع

 0 وحن لحجم الايصفت ردصملا عقو اذأ أضيأ بو ايهالو ادك الو

 وا اريسريسمل يأ اريش ثنا أمناو اريس الا تناأموحت هيف 10 وا«ادفاماو

 اعين ازين يغلب وأ .ماهفتسا دعب را ةافكالا ايقنت ربا مقو اذا هلعف نع أبئان

 يف صن يم ةلجج دعب امقاو وأ كارانرف دج دقو ايناوتاو ايعرو ايةسو ايئاوتال

 دعب امقاو وا هسفنل ادكؤم يبل اذهو افارتعا يا افره فلا لم هلوحن هانمم

 شفاالو لطايلا ال ىللاديز اذهو اةح ىنب أد د زودت هريغو هأثعم لملحت لح

 هيلفأ قو هملع لد امردصملا نع بونيو هريغا ادك وم ىحسي اذهو ةتبلا انك

 لاقق مبضعب
 دهتجأ نه فل نيعلا مسأو نيد يفو او فصو بأن دق ردمم ندو

 دعلاو ةراشالا ميديا بانو تقوو رعممو عون 5 نم لكصو

 درو دهأت هب ابح هيحمدكص افدارم ظفحا رخآ ليق ردصتو

 (نان ضرالا نم ركتبلا هللاو ) طوس ارم تبرسض ( اريغك هللا اوركذا )

 هبذعا ال اباذه هبذعا يناف )ىرقبملا عجرورثاتلا ضمبرئاتو دامتجالا لك دهتج
 ( نيملاما نم ادحا

 لوقلا كلذ ثلق (دمرا هليل ضايتغا يا ادمرا لإ كانيع ضقت ل')



 (ديزم هلام ابح رملاو دوربلاو نوذسلا هبمب ( ةداج نيناث مورجاف)

 رجال نأ وعمم ا سلو مل لوعجملا

 ةشخ كدالوا اوله الو )وحن هريغا ولم اندم فتوكي يذلا مسالا وه

 يف لهغلا عم اروغم دليم الق اردت نوكي نا ه.نزاوحل طرتشيو ( قالما

 00 مديل ماللاوه! رج طرش دقف ناف الالجا كترز ودن : لعانلاو تنولا

 (اباذ مونل كفن دقو تفشل ] دن( الفا نم دالوأ تق الر ملال مضر

 لعاف ذا ( ةزد كاركذل ينورمتل يفاو )وسنو مونلا تو لبق بالا ضن ذا
 ماللاب هر>و هبت زوج طورشلا هيف تعئجا امو قد لعاذ ريغ ورمل

 كما نم )هلوق وحن رجلا لقو بصتلا رثكآلاف ةفاضالاو لأ نم ادرمم نآك ناف

 هلوق لولقلا نمو سكملابف لاب ارتقم ناك ناو( بج كف ةغ
 ( ءادعالا مز تلاوت ولو ءاحملا نع نيجلادمفا ال)

 ناو) ( هللا ةاضرم ءاغئبا مخاوما نون )وحن ”اودلا ىلعف افاضم تراك ناو

 ( هللا ةيشخ نم طبجمل اهنم

 4 رت
 عزانتلاو لاغتشالاو اهتقرع يأ تابوصنملا نم تارآبعلا هذه ىف أم نيب

 انوها سانلا ىلع تناك اهبانا وه 1يقح كسفنل فرت 1 تنااذا
 أنكسم كسفنليلطاف اهب كيلع ىكسم قاض ناو ابمكا كسفنف

 ادرق ميثللا تمركا تنا ناو 2هتكام ميركلا تمركأ تاااذا

 كوفراقي نالو ءابفسلا ىرادتو رماست الو  ءالملا مهثداحو سلاج

 هالهجلا نودتعيو ىرادت نا نم ريخ ءامإللا دمابو
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 لسو انيبث ىلعو هيلع هللا ىلص دواد هللا يي لاق

 كرا < هلل ناذ 0 محرق أاودادف اهوار اذاق تاهقنو تاوطنن 9 نا

 0 ا وعدر نايبصو عشخ لاجرالوأ للوكي ىلاعتو

 ظ ل نا اننعش مم 01 ف «املا انيبص انا ةماعلا ناسنالا رظنلف

 يل اعاتم باو ةيكافو اذغ قئادحو الضو انودزو امضفو انعو ابح اهيف ا

 ( مكيءامنالو
 6 اًقرظ ىمساا وهو هيف لودنملا 8

 كما وحن يف ىنع. نعذ** لعف هيف ثدح ناكم وا نأءز مسا لك وه

 أئمزا نه

 | مقو ناب يف ىنمم نحضتي مل وأ هب الومقم نأك نأب لمثلا هيلع مد ناف

 1 ةصاخلا ناكملا ءامسأ نه ضفاخلا عزن ىلع بمصتلا وا ارورجيوا اربخ وا !هعبه

 نالنلا مب رذغي 1 . انبر نم فات انا) وحن هب الومغم عقو اه افرظ مسي

 (هتلاسر لهب ثيح ل هللا) رادلا تدب (ةفز الا موي ممرذناو

 لج موي ةفرع موي و كراب» موي ةمما موي وحأ اريخوأ ادتبم عفو أهو
 ةعلا موي يف ترسو راذلا يف تساج ودن !رورجخم عضد أمو

 ةظحل ترس وحن ناك ايا راظلا لع بصنلا لبقي نادزلا مما نا مث

 لاحم و اليو 5 أد م و ةعجلا مرق >3 وحلا اي وأ ةعاسو

 | يناثلاو مها اهدحا ناءو اللا لا 0 فب الف ناكملا م ءأ اماو

 ميل ه.سولح ناك ين ياريمالا س مح تم تسلح وحن هلم م 0 نم م ىأم

 1 هما و ءاراو فل 0 ايمو ناكو ع لوف ودعت تاهجلاك

 ةيحأن تسلحو نموا هو>راطأ وحبل لرومو بااجو ةيحانو ضرأك مأهبالا

 : 85 - 5 - < 2 6-2 0 ا ا ا ا ا ا ل هوم



 # هد ىو

 98 داهملا و

 لمت الف هلماعردصم ند :.ءأد أماوب فرربو حرف لو ةولغك

 انك اور يفرط ريو دبل نطو قع ل لزق هلل وتل اننا
 باكل ارجزمو بيرق يا هلأ هلا دعم ىندوه م وق أم او (ممسال دعاقم ان ملم دعت ٠

 هلماعف هَل أهلا دعقم يف رقتس» ىنءوه ريدقتأا ذا ذاشف دعب يا أي رثلا طانمو ظ

 اذا نكي ل طاز طانملا ينو رجز رجزأا فو دعق دعقملا يف لمعأ وأو رارقتسالا ظ

 ةسسردملاو قي رطلاو قولاو دجحلاو رادلاك ةنكمالا نم صتخلا اماو ؤ
 صفع ناكم لك وهو ضفاخلا طاقساب عسوتلا ىلع بصنامالا ىفب اهرج ماي ظ
 تنكسو رادلا تاز وا تاخد وحن بهذ مم ماشا اذكو لزنو نكسو لخد مم ظ

 ارادقموا اًبقو نيع اذا سايق نامزلا مسا نعردصلل بانو ماثلا تبهذو دحبلا

 ودن ارادك» نيع امو سمشلا عولط وأ مجناا قود كلذ ناك ودن اتقو نيع أف

 عولط تقوو هب ورغ ؛يأ مجنلا قوفخ تقو يأ ةقان باحو روزج رحن هترظنتا ْ

 موق وحن يف ناكملا ف عمو ةقان باح رادقمو روذج رحن رادقمو سمشلا |

 لعف وا ديا ع حولا يا نالف برف تساج

 لد اذا ازاوح اما فوذحموا ةعجلا موي رفع كدا أما وهو اهودنوا

 ةلصوأ ةفص عقو اذا ابوجو اماو ترس مك باوج يف نيفسرف وحن لد هبلع

 كدنعدمجو كماءا يذلا ترتخاو نصفلاقوف ارئاطتياروحنالاحوا اربخ وأ

 باوحلا نيب لالفا تيارو

 نوحو مو 5 هريغو افرظ لمتعسي اموهو فرصتم نمسأ ىلا فرافلا مسكني و

 فرسه:م ريغو ريخا لحم كناكمو كرابم موي كموب لوقت كناف لحمو ناكمو
 ضوعو يضاملا نمزلا قارفتسالط قك ةيفرظلا مزالب ام اهدحا نيعمق ىلع وهو
 0: ل 222 2222222222235



 يي ه5

 كلوقومن ينانيبو اند و ىلا لكيعي اللا ناللمعتسي الو ليقتسملا نقولا قارفتسال شا

 ناتدئاز امو فلالاف الص ندز ءاثا نيب يأ نالف لبقأ ىلصا انا اهي وا أني
 لبقتسملا ندزلا قارفتسال شو ادب هلعفا ال كلوق يف ادباو

 دن. ندلودنعودعبو لق وهو ن؛ رجلا وهو اهبيشو ةيفرالا مزاليأم أحيين

 نارعالا ريغ يف لمعتستال ندلو رضاحلاو بئاغال ءيناعملاو نايعالل اقرظ لمعتسن
 ميال اذكو باغ ناك نازومي الو ارضا ناك اذا لجر يندل لوقتف ةرضاحلا

 ,ودنك ف رصلم اماوهو نوالاب فردتم ريغوه امفورظلا .ةرمو *6ذ يندل

 نم» اعب ادارع ةيشعو رحسك فرصتم ريغ اءاو نوتقوال سنج يملع هركبو
 و و را يس كورلا ينو

 مع 5 روعمل ِ

 هئحاصمىلعفلا لمفأ» نأ. ا لع عم ىن«عو اودع مقاو بو صمم مسأ وه

 ليالاو رئاساناو لينلاو ترك

 مراثلاو بهذاك هلبقام ىلع هفطع مصب مل اذا ةرمملا ىلع هبصن بجي اماو

 ناريسيال ىلباو عراشل اذا لبجلاو ترسو ديدجلا
 ريعملا دعب لصافلا مدعل الياخو ترس وح فطعلا فعض ىتم عجرتي و

 ضوفلا ريعصلا دم ضفاحلا ةداعأ مدعل أديزو كب تررهو لصنملا

 | ترسو دنجلاو ريمالا راس وحن فمضاالب نكما ىتم فطعلا مجرتي و

 ورهكو دياز كراشتك ددعتم نم الأ هعوقو يأتي الامدعب نيعتي و ليذخو نا

 هلرقو ( ادرأب ءامو انت اهتفلع) هلوق ىفاع٠ فكاعنتو و مهارباو دمحم فطصاو

 ماو ةكراشملا ءافتنالف فاعلا عانتما اما ( انويعلاو بجاوملا نججز و)
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 يناثأ ايف اهب مالع ءالاوؤدلاو 56 هيلا ١ يف ةيعملا» ءامدرح اق هياوع فلا ) عاتتما
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 امه 4. مؤ يأ هب لوم هلأ ىل لع رسال بص اب لع رايضا كايد يل بنو | ٠

 ْء
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 5201 نأ هيبضوأ ا هقيسا# هيف يصنلا ىلماعو نيا 1

 الق كاباو كل اذه فالخي ) بورضمو 597 رتب لكلا يسن انما
 كفك ول ادني فالذوت نركلا نم اهتشم ارهظءاوا لقط م ارماظا ب كك ظ

 ريمضأا لصفنا فذح الف نوكتام يا بدالا ملعو تن' اموحن نيتي. ةتسالا

 3 رعلا ملعو تنا فك وحنو ( دجن لودذ ذلتلاو كنا ) هلرقو .

 ءانثكسالا ظ

 ايفن !ملبقام كل هكح اذلافم !هتاوخا ىدحا وا الا دعب ركذي ام لمج ره

 ريغو فرح الاف نوكي الو سيلو اشاحو ادعو اللخو ىوسو ريغ يثو و

 اشاحو ادعو الخونامسا ( ءانب و ءاممو ىدهو ىضرك شوز اهافل ميدي ىوسو

 نالعف نوكي الو سيو ةيلمثلاو ةيفرحلا نب ةددرتم

 ركذ ناب ابجوم امان مالكلا نآك اذا اهدعب مسالا بصن بجي الا اءاذ

 لكا وحن ىراكنالا ماهفتسالاو يهنلا وهو ههبشوا ىفن همدقتب لو هنم ىثتسا

 اف ةبلطلا لساكتملا الا مدقتو مهنم اليلق الا هنم اوب رشف توملا الا ءاود ءاد

 الصتم هانثتسالا نوكي نا اماف ىنثتسملا رخاو هببش وا يفن دعب امان مالكلا ناك
 ًامطقنم وا هنم ىنثتسملا سنج يف الخاد نوكب ناب

 هانتسالا ىلع بصنلا زاجو ةيلدبلا ص عابتالا مجرت كاصتم ناك ناف

 (كتارما الا دحا مكنم تفالي الو) نيلماعلا وا نولمأعلا الا ءالملأوجنيال وحن

 | نيلاضلا الا ةبب رع حصيو ( نولاضلا الا هب ر ةمحر نم طنقي نمو ) نيوجولا
 مدق نأف ناغلا عاتا الا ملع نم هب مهام وحن هبصن بجو أعطفنم ناك نأو

 هكككشم تست

 سكن
8 
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 02202 0 يلا 11 اا ااا ا تت تت تاتا مه ا اا (|للمم

 وحل ًاقلطميصنلا حجرت ينذتسملا

 نذل نهتكالا لابو . :ةويقافملا ل13 لاو

 ةعافش همم نوجري مهنال ) هلوةك هعفر ءاج دقو مرقلا اسرف الا ماقام

 ( عفاش نوربنلا الا نكي ملاذا

 هلادبا حصيف صاخب ديرارخاتلاناو الا دعب ال غرقت لماعلا نا هبحوو

 دحاكلثمترمام اعبات راصو رخل عورتا نايف هريظنو لك لدب نكل ىنشتسملا نم

 هيضتقيأم بسح ىلعىئتسملا ناك ههبش وا ىفن دعب اصقان مالككلا ناك ناو

 الا دمع امو )و ةدوجوم ريغ الا تناك ول اي بيكرتلا يف هل يذلا لماعلا

 ركملا قيحصال نوةسافل | موقلا الا ك ا ليف قمل الا هللا ىلع اواودت الو لوسر

 ع ركع دئتيح ءانكتسالاى ىو ( هلهاب الا ءىسلا

 امو اهدمام ناك وا (:طاعخلا قافك نإ تناك نان الا تو كت اذاو

 الاو ةنطاع واولاف بداتملا الاو دما الازافاء وم تيفلا دحاو ىكتل ايلي

 فتنيدباعلا نيزف نيدباملا نيز الا ىلعالا دحا مدقتي الو دك و تال ةدئاز

 فطعلا يفاب ريغ ىف كلذو ديكوتال ىكت ل ناو ةدئاز الاو ىل !ء نم لك لدب

 غرفم ريغ وا اغرغم ءانكتسالا نوكي نااماف لدبلاو

 ىلع يابا بصنو اهوا حجري و دحاو يف لمامأا رثا لوالا ناك ناف

 تمدقت ناف يناثلا ناك ناو ادهتمم الا اهدّئتم الا ئءاسالا زافام وحن ءانئتسالا

 دحأ 54 اللا ١ رمع الا اديز الا ماقام وحن ابك تيصن ىنئتسملا ىلع تاناتتملا

 موقلا اركب الا ارمغالا !ديز الا ماف

 اديز الا اوماقوحن ابك اضيا تيصن اباجيا مالكأا ناك ناف ترخات ناو
 درفنا ول قحتسإ ام أهنم دحاو ىطعا باجياريغ ناك ناو ارمت الا اليلخ الا

0-000 



 يف سصنأاو عقر ا كألف اك اللا ١ رم هلا 8 الااو 0 .وخ ةاذعأف 00

 'انةنسالا ىلع يصنلا 00 نيمتب واذو ءادجإ الاو دحاو

 ءالبجلاريغ 5 و لماوملا ىضتة٠ ىلع ىرجلاو عابتالاو 0 نمل

 فورد أنا ىلع اهدعبامرعت اش أهو ارءوالخ |. مهله رمش * ىبدسم 0 ف مال

 .- دس يسيورس سيجما م ع ع
 تت : :

 هوذك لم وح همفلا نيعنل 4 ردصأملا اع : 0 3 5 تقلا ناعدو

 لئاز ةاسال - لكو لطب شا الخ يش لك الا

 ىبدن ىو يذلا لكب ين ىادعأ٠ ىادنلال ع هلوفو

 مقاولا ردلاشت أ بامتنا ة هن واصل ةلوُدَد راع ٠ هلأ م 1 م 1 ايس اكغ 1 دقو

 ىلاعت هو سصخشلا هزاب 31 م ىلأ هل هبا هب 3 ادتب لقو لمفلاب لغفالا نه الدب

 هللا ذاك ههلا اذاح وا (هلل شاح ناذ)
 الو سل 5 و لطاب هأآلا زوأ 2 وا لاعأب هللا هتزوأوع تقو يي * لك يا

 نركب هولا ديو نين موُدلا ماق وحن اىخةي ربخلا ىلع بوص:. امهدعب مسالاف نوكي

 اديز م,مغعب نول لواب اأو اديز زر + معي سد ! يا ادبز

 لاخلا

 رس سي ام هم ص ليقاو ار 2 8 د ةهزو) له هلق فصو يف نقتل له لقاو اك اريك ةقدل نانا رك نيا

 جرخ هل ضف انارقب وىرقيفلا تءجر وحن 52 ىرعبشلاو زويمتأا جر> فدو الوقف

 صيصققل تمنلا ركذو هنم يممتملا نابل زيرقلا ركذ ناف ىكآر لجر ىنءاج
 يوسوس تعم موس هس ل دم موب سوسل 29و مم ع ام ما مولا



 تدك للا
 . ادصقال اثم امهب ةثيحلا نايب مقوامناو ثوعنمل

 تناك اذا ةدماج نوكت دقو لثم م ةقتش. نوكت نا لاحلا يف لصالاو

 انيلع ىلع ملل ط ا ءا دعإ اردصم

 ةبفاشمو 0 يا يف ىلا ءاف هتكودي ادي هج وحن ةلماقم 0 تادوا ةتغب

 ذأ ةَقتشملا ىنم» يف شو ةدماج لاح ادمف مجردب أدم هعب وم ةرمس لف تاد وا

 اياب باسحلا هتلع وم يبترتو ليصفت ىلع تلدوا مثردب د٠ لك ارعسم هعب ىندملا

 ومن هيشت وا الجر الجر ينواةاجو ابأب
 ها ردع ثحافو ناب طوخ تلادو ارث تدب

 أن ارق هانزنا انا )وت ةفوصوءتناك وا لغا نابلا طوخو رمقلا ةهبشم يأ
 سس ايبا

 لبلخلا لبقا وحث تاوأ ةفرعم تدرو ناف ةركن نوكت نالاشلايف بيو( أيرع

 يا ةكرتم# قا كارملا ااسراو ادع ياريثفلا ءاجلا !زاجو ادرثم يا ءذعو

 7 هيفاء وا لعفلا وه اهاءاعق اباداع يف دق امحاصل فصو لاحلاو ةمدزم

 ههبشت ةنص وا ًافرصت. العف ناك ناف ( ايش ىلءب اذهو ) ارشبتسم ىلع بقا وجي

 ارورسم وهن اهيلع لاحلا مدقت زاج ةببشملا ةفصلاو لومفلا مساو لعافلا مساك

 فرمهتم ريغ المف.ناك ناب اهادع ايف زي لو رفأسم اذه أاعرسمو لبقا دي ز

 ىنعم هيف نآك وا ليضفتلا لمفاك فرصتملا هبتال ةنصوا سجمتلا لمفك

 هيدنتلاو رورجلاو فراظااو ةراشالاو لملو تلو يو هفورح نود لمعفلا

 . اكحاض ديز الو ادي ز نسحا اكحاضأه زوم الف ماهفتسالاو يبسنذأاو ءادنااو

 الو ابطر هنم سرطا ارسب اذه كلوق وحن اذه نه ىندتسي و ورمت نم نسحا

 هو دسا اديز ناك اك ار الو كوخا اديز تيل 'رهما الو دنه كالت ةدرجت

 يعامم وهو الاحت اب ولع مرج(هنيببثأي وطم تاومسلاو )ليزنتلا

 م ا تدوس تسد هت اب ا دو و اا ا ع لا

 0 ا ااا



*» <١ 
 وارخآت اذا كلذو ةركن نوكي دقو ةفرع٠ نوكي نا اهبحاص يف لصالاو

 يسفن مال امو ) و رخآت اف هيبش وا يننلا دعب مقووا ةفا قا وا فصوب صصخ

 ةسرايف )وتو ( انوحش» ميلا يف رخام تالف يف وحن صصخامو ( مئال يل اهلثم
 ( الست سم *يرمأ ىلع ّورما يغا) ال ) رحم ين لعل عقو امو ( نيلئاسأل ءاوس مأيا

 فاضأ ناك اذامضاومةثالا يف الا هيلا فاضملا نم لاحلا * يم زوج الو

 و>ن لمفلا ىنعم نمضت امم اهوحنو ردعملاو لعافلا مساك لاخلا يف هلم“ مس ؟

 نم مثرودص يفام انعزنو )وحن هيلا فاضملانم !هزج ناك وا اميج مكمسجرم هيلا
 عبتا نا )وحن هيلا فاضملا نم ءزجلاك ناك وا رذسءاههجو ينبحتاو ( اناوخا لغ

 ءانهتسالا حصي ذأ هنم هزالاكةلملاو ميه'ربا ندلاح أن. ( 50 ميهاربأ هله

 اغينح ميهاربا عبتا نا ةيرع مصيف اهنع هيأا فاشلاب

 ماعلا لبقاك اهنودب اهانمم دافتسي الاء صو ةسسؤ» ىلا لاخلا مسقنتو

 وا الوسر سانلل كاناسراو وحن اهلمال ةدكؤءاما قو ةدك مو ارشبتسم

 ةراد نبا انا )وحن ةلجنومضلوا ( ًاميج م راك ضرالا يف نمنم ال ) وحناربحاصل
 ةلوممم يهو ةروك ذملا ةلمللا نع ريخاتلا ةبجاو ةريخالا ءذهو ( ىسن اهب ًافورعم

 ت1 اك اة اوقف ركا وين راو ةرققو هسا ودل ١ ردو فر ل
 اذا لصاح يا اسم دبعلا يبر فكر بلا ما« لاهلاتءاق اذا ابوجو لماعلا

 مردب تيرتشأو ادعاصف رائيدب تقدصت هلدمو 57 ناك اذاوا امني ناك

 ازاوح فدحمو الفاسدب ىركشملا بهذو ادعاصوهب قدصتملابهذف يا الفاسف

 ديز ءامك ابلاغ ةنباثال ةلقتنم نوكت لاحلاو تثج فيك ب اوج ين انكار وحن
 ”ايياعو نول رطا اهني ةفارالا هنا قاطو اء يعاحا نمو نر دقو عاف

 ادرغم امما لاحلا عقتو طسقلاب اًماق وتو ةمزال لاح لوطاو ضعب لدب اهدف



 دمحم مع يسسيصيصل تمس يمل ااه مناع معا ا د ا مي سال ١ ا مص السلا لايعلم ل يل يسم

 و ياابو ناقلمت اهو ( هتنيز يف هموف

 انور كل راو نبل لاين نا دي ردسي يل دطومو
 اوطرها 8م 1 رييعلاب وأ «فولا مو جرايد ند أوحرح 2 و ريعكلاو واولاب

 نو بئذلا هلكا نمل »وهن طقف واولاب وا نيداعتم يا « ودع ضعبل مكضعل

 نوع دقو يناودو “ب ممر عراضملا ىلع ةا>ادلا دق لبق واولا بجو 0« ة.صع

 < ركيلا هللا لوسر ينا

 4 فرو هأدع امو اياوا 4 6 . ا 9 - يام 5 هدوسو ريويصلا ندعو

 را ل لاتلاو نوار! عانت .ال ابلاغ انلق اًمئاوايلاغ اهوا واولا وأ هدحو ريعشلا

 أمأ ةددمتم ف 0 ةدرغم لاخلا ىنأ ات امو هيف كش ال قحلاوهوخن ةلمج نوودل

 هلودك درفمل

 (ايفاح نالجر هللا تب ةرايز 2 اهروزا ىلإ تئج اماذا لع)

 ظ رمثلاو سهلا كلر مصو)و © مجوا ى هامه دحتأ ةراذد ردم ريغأ وأ

 مثلر ل رعمو » ونور و يلا نم لاح نيئادف 0

 لدالا ن »لاه اما 0-2 5 ءأب تارزعس# موجنلاو ردشلاو 1 او رأ مااو لبللا

 2 راهنلاو
 - 5 5 أ 1 : 01 5 1

 يناثلا لوالا ردقي و اردحم“ ادمصم هجيقك طع ريغب قرأ فلتخا ناف

 يم زاح ومالا نم نأف ( ىنعم قوه تاذ داعد تدهع 11 كلا

 هلوذك نيترم نيلاحلا

 ( يح اوياصأف هيدجم# انئاخ هي وخأ ينإ ينل (

 ةسل تن“ ثلا سا 2 دلك قا لف فسح عنم ا حسا ليال را“ ميز - ددسف حسا سم سس



 يي ياهو ح1 1::ا:(:(_:  تششلشلتلتلتللللللللللبللبلبب'<"*“ “7: ””“"”«< 010

 #« ا 9

 ديما
 ووقف ردهم وا مالكلا يف رد قاض هم منسأ م ز أ معتري هب ةركذ مع مأو

 طظفلاف السع الطر تيركشا و درفملا زيت ىهمساو )رول دم مسأ زيي# ناءون |

 زيبتو ( نيمت زييقلا ركذبف اهريغو لسعو نعم نم ةريثك ايشا لمتحي لطر

 ع فرش 50 نال "ال ما ميار فرش و ) ةيسنلا زود 5 ىو ) رد م نأ

 دوصقملا نيع هزييذ# قاحلاو ةفملاو ةعاومشلاو دوجلاك هيلا يني امن

 ةبسنلا نوبلو مهبملا مسالا كلذ وه مسالا نيبا بصانلاو بصنلا هكحو

 ةوبا بربط وهو 0 نال يل وأ لعف ن ءدنسألا ٍ

 هكح 2 06 اكوك رشع دحاك ددعلا اهروا عاونا ة ةعئرا مهيملا م ساالاو ظ

 ار عاصك ليك وا ايفرأ زيغك ةحاسف اما وهو رادقملا يناثلاو ددعلا باب ىف ف

 دامهرطا كولو

ةرد لأ ةدم م« ٠*لمو لثمو لاقثم ظفاكر'دقملا هس ايي 8
 ولو 3 ريخ 

 ل له متاخو زينا أعرف ناك ام عبارلاو 2 هذ ضرالا *لءو اد ها ع

 ازخ ةبجو اجا باب هلدمو ديدحلا عرف متاخلا ناف

 لوقتن ةفاضالا وا نمي رجلاو يبء.هنلا ددعلا ريغ مدقت مد يف زو#و

 دب نمو ارب ايدزا كدتلتماو ريرح عارذو ريرحع نمو !ريرح اعارذ كتبهو

 ةضف متاخ يدنعو لسع لطرو لسع نمو السع الطر تب رئشاورب بدراو

 اهناكما مدعل ةفاضالاب هرج عنتما زيمأا ريغل فيضا ناف ةضف متاخو ةضف نمو

 نا اهدحا عاونا ةعبرا اهزييك ثيح نم ةمهبملا ةبسنلاو اريخ ةرذ لاقثم و

 نبط ناف اًئيش سارلا لمتشاو ىلاعت هلوقك لعافلا نع الودث ْريِيملا روكي

 نوسوفن تباطو سارلا بيش لوتشا يا (اسفن هنم ' يش نع ءمكل

 ما 5 رييئئ5557تلشللل لل ل لللاااةهة



 فد

 تسرغو « انويع ضرالا انرخو »وحن لوعفملا نع الوحم نوكي نأ اعينأث
 ابدا اديز نسحا اموضرالا رش تسرغو ضرالا نويع نر يا ارحيث ضرالا
 ظ الحر هتسحا ام فالي

 | ورهتو اضرع ىقن اديز كلوقتك اهريغ _درع الوحم نوكي نا كلاثلا
 ورم هجوو الام نم رثكا يلام هلصا الام كنم رثكا اناو اجو نسحإ |

 ةرودلا يرفلا لوقك لوغوغ قزكر قا مبارلا  ىقتا ديز ضرعو نسحا

 يا راجت >رباو الجر هما امو ابا ركب ىباي 8 او ارصأن هب كبسحو اسراف
 طقف روخالا عدلا اذه ىلع الا نم لوخد زوم الو اراج 06_

 ةنالثأا عاونالا فالخي راج نمو لجر نمو رصأن نءو سراف نم زوحيف

 :رم ىثا ورمتو سنا نم دمع باطو رحت نه ضرالا تسسرغ لوقت الف هلبق

 وحن فرصاملاو دماجلا لمفلاو ,مسالا هلءاع ىلع زييمتلا ميدقت زوجي الو ضرع

 هلوَمك فرصتملا ىلع همدقت ردنو الجر هنسحا امو اتيز لطر

 (ارابج داني نوذلا ىعادو 2 ىهلأ لياي بيطت انسفنا)

 تاوذلا نيت زييمتلاو تائيألا نيبي لاخلا نا زييمتلاو لاخلا نيب قرفلاو

 زيممتلاو دعتت لاخلاو دوخلا زيمتلا فو قاقتشالا لاحلا يف لصالاو
 ء 0

 نيرع |

 تارابعلا هذه يف تاب وصنملا عاونا نيب

 | يتلا كتلعف تلعفو نينس كرم“ نم انيف :تشبلو اديلو انيف كبرث مل )
 1 (نيرفاكلا نم تناو تلمف

 (داسألا ةتايش ريغ نوهتو 2 يىتفلا ىلعرت دق يئاصملا لك )



 مس يمس يسر سس يسمو

 سس 16

 . ننرالاوثاومسلا قلخ يف نا نيقتاا الاو- ءضعبل مىضءعبذئموي ءالخالا
 ا دومقو امايق هناك دب نبذل كانآلا لرال تأ ذل زا علو للا فالتخاو

 الطاب اذه تةلخام انبر ضرالاو تاومسلا قاخ يف نوركفتي و مهب ودج لمو

 ادودمم الأم 4 ١ تلمد>و اد.حو تةاخ ندر فرد رانأ ١ باع أنوف كناوعم

 نود ةندو اعرق كد : كبر رك ذاو اريرذافلا تاقرشو اذ بق قدك

 كبر دنع نيذلا نا نيلفافلا نم نكت الو لاص الاوودغلاب لولا نم رهجلا

 أو لزن قحلاب 011 لود دبس و هتدايع نع نوريكت سب ال

 « الي زنت هان زو ثكم ىلع سانل ا ىلع هارقتل هأن ةرث نارتو او امس الا ةااتسرا

 ةيةسلا موي هنع لاق يضر ركب يبا ةبطخ نم

 مهطسواو أباسحا مهفرك او أءالسا سانلا لواو نورجأبملا نحن ساناا اهيا

 هللا لوسرب امحر مهسماو برعلا يف ةدالو سانلا رثك او اهوجو مهتس>او اراد

 ميل نارقلا ينان» دقو لبق انلسا سو هيلع هللا ىله

 (ارمقلاو لدللا موت كيلهيكبت 2 ةفساكب سيل ةملاط سمشلاف)

 مالسلاو ةالصلا هيلم لاق

 نيدلاولا قوقعالا ةمايقلا موي ىلا اهنم ءاش ىلاعت هللا رخؤي بونذلا لك
 ا (ريغصلا عماجلا يف هاور ) ثاملا لبق اندلا ةايحلا يف هبحاصل لمن هللا ناف

 رجا فورح
 اشاحو ادعو الخ شو ءانثتسالا يف تضم ةثالث افرح نورشع شو

 ىو ليفع دنع لعلو ةمئادتبالا نم ىنعب ليذه ةغل يف ىتم قو ةذاش ةثالثو

 ةعبرالاو هل ياهيك لاقي و انيلع كلف هللا لمل (جيتث نأ رضخ ججل ىتم وحن
 هابلاو ىلعو نعو ىلاو نم يهو ركملاو رهاظلا رجت اهنم ةمبس نامسف ةقالا رشع

 1 يعل رهوجلا دئارألا 9

 مس

 0_0 يمسي يصب ناحل حيح ممم هل يووم



 يات 0
 يهو هنيعب رهأظب ضتخيالام ماسقا ةمبرا يعفو رهاظلاب صتخت ةعبسو ماللاو فو
 وهو تاركنلاب صخب امو ذنمو ذم هو ناهزلاب صتخي امو واولاو فاكأاو ىتح

 هدنب زيرقل ريسفتلاو ريكذتلاو دارفالل مزالم ةبرغ ريع ىلع لخدت دقو بر
 امو ( اوباجاف ابئاد دهلا ثروي ىام ىلا توعد ةتف هبر ) وحن ( ىنعلل قباطم

 نديكأل هللتو هوحن ءانلا وهو لكتملا هايلوا ةبمكل اًقاض» برو هللاب صتخي |
 كتايغنو نع اتردنو يب رثو ةبمكلا برتو « مكمانصا

 فورا ينأمم

 دا نم ترسوحن ةينامز وأ ةيناك٠ ةفأسملا ةادتا أهم نامم ةلخح نا.

 ١ تاتو ( ةمجلا ىلا ةمأعا نم انرطمت ) ثيدحلا يف هنمو رجفلا نم تظةرتساو

 ناثوالا نم سجرلا اوذتجاف وحن ابلحم يذلا ظنل لولح.ةمص اهتءالعو نييتلل

 .*نوبحت امم اوقفت ىتح هوحن بلت ضعب ظنل لواح ةعص !تءالعو ضيعبتلاو
 وحن اهلحم لدب ظنا لولح ةمص !هتءالعو ةيلدبللو نوبحت ام ضعب ءيرق كلذأو
 طورش ةئالث اهلو ةدئازو ةرخالا لدب يا «ةرخالا نم ايئدلا ةاحلاب ميضرا»

 العاف نوكي ناو ةركن اهرورجم نوكي ناو لهب ماهفتساوا يعن وا يف اهبسي نا

 نم مهنم سح له ثدحم مهبر نمرك ذ نم مييناي ام هوحن ادتبموا الومفموا

 « مقري هللا ريغ قااخ نم له دحأ

 وهز كلملا هيثو « ىضرالا يف امو تاوممسلا يف !ه هل »وحن كللل ماللاو

 (ةزه كلاركذل ينورعتل يناو)وحن ليلتلاو ةبادلل جرسلاوحن صاصتخالا
 «مرونب هللا بهذ هوحن ةيدعتلاو )هلاب تيتكوحن ةاعتسالل يتات هابلاو

 .اهرورجل "يش ةفصالم يا قاصلالاو اذهباذه كتمبوحن ضيوعتلاو هبهذا يا

 برقي ناك يرورم تقصلا ياورمعب ثررمو ديزب تكسما وحن : هروأجم وا ٠



  ةيزاجموا نينس مضب ٍيفو ضرالا يندأ ,يفوحن ةقيقح ةيفراغلل ينات يفو هنم
 هبفرتضفا |يف كسل ةوحن ةيببسللو «ةنسح ةوسا هللا لوسر يف كل ناكدقل »وحن

 : ةيفرظلاو نولمحت كافلا ىلعو اهيلعو ؟ وحن ءالمتسالل ىلات ىلعو « يظع باذع

 نع تيمرو دلبلا نع ترس وحن ةزواجلل نعو « اهلها نم ةلفغ نيح ىلع »وحن

 لاح دعب الاح يا «ىبط نع اقبط» وحن ةيدعلاو سوقلا
 ماده اك هوركذاو وحن ليلعتلاو < ناهدلاك ٌةدرو »وحن ةيبشتلل فاكلاو

 يا هل دمإلاو ريك لاق تحبصا فيكمهضمبل يق ءالعتسالاو مايا هتيادهل يا
 مارحلا دجحملا نم هوحن ةينامز وا ةيناكم ةياغلا ءاهتنال ىتحو ىلاو << ربخ ىلع

 مالس# اهسار ىتح كممسلا تلكاو «ىلوألا ىلا مايصلا اومتاو ىبصقالا دجحملا ىلا

 « رجلا عاطم يس

 ا لهو ججح لم نيوفا) لونك (نكاف نمزااناك نا ةياهأا *ادتبال ذنهو ذمو ْ]

 ذل وحن ارضاح ناك نا ةيفرظالو ( نأءزا ذنم هتاي ا ثفععبرو ) هلوقو ( رهد

 فتيموي ذئموأ ذم وحن ةركذ ادودعم ناك نا ىلاو نم ىنعميو انموي ذنم وا

 .ةيساك براي ) مالسلاو ةالصلا هيل هلوقك الياف لدقتلو اريغك ريغكتلإ برو

 رغاشلا لوذو ( ةمايقلا موي ةيراع ايندلا يف

 نا وبا دلي دلو يذو با هل سيلو دولوم بر الا
 بحيو مسفلل.ءاتلاو واولاو مالسلاو ةالصلا امهيلع مد او: ىسيعديرب

 يربح هللاو لاقب الف بلطب ناباجيالو هللا وا هللاو مسقا لاقي الف اعلعف فذح
 ركذ زوي و رهاظلاو ريمضلا رجنف امهنم معا هو ًاضيا مسقلل ءابلا درتو ]|

 يفاطعتسالا ,سقلا هل لاقي دىبطلاف يباط ريغو ىباطن امسق مسقلاو اهعممسفلا لمف

 مايفتسالاو 0 ال هللاب رن يهنلاو يي يفربخا هلل وحن رمالا هباوج ف راكب ا



0# #6 
 | باجي دقو (اهاف تلبقوا حبصلا ليبقىلإا كيلا تمم له كبرب اون

 الا كنم ىاطا ال يا تدهتجا املوا تدّتجا الا هللا كدشناوحن املوا الاب

 لساكتم دي زام هللاو وحن يبلط ريغو داهتحالا

 ظ

 (هيبثث)

[ 
[ 
 ظ
ْ 

 اهدحأ ةسمخ وهو ةيمسالاو ةيفرحلا نوب كرتشم هظفلام فورحلا هذه نم

 بئاذلا يا ) مهما درعلاك نع نكح ) هلوقكر عشلاب ة ةص وصف أمت مساو ناكلا

 ىنيي نع نم ) هلوقك نم امهيلع تلخد اذا كلذو ىلعو نع ثلانلاو يناثلاو [

 ذنموذم سءاخلاو عبارلاو اهومظ متام دعب هيلع نم تدغ )ومنو ( ىماماو ةرات |
 ن ادعم دئيح اهو ناموي ذنم واذم هتيارامومحم عوفرم ميما ص الضد اذا |

 || ةيلمف ةلخ ىلع الخد وا ناموي ةيئورلا مدع دما يأ سكمااب وا ربخ اهدعب امو |
 ) عفأي انا دملاملاىغباتاز امو هلوقو (هرازا هادب تدقعذ«لازام) وأ ةيع“اوا ش

 ون لمعلا نع نهفكت الف “ابلاو نعو نم دسبام ةلك دازتو نافرظ ذئنيح اهو
 اليلق لمعلا ىقبيف فاكلاو بردعإو (مهقاثيم مهضقن ايف ليلق اع مهتائيطخ 5
 (هيراضم هنخت مل ورمع فيس مدون لمطلأ لع نالخديف فكلا بلاقلاو
 وحن اريثك *افلاو واولا دعب المت ىتبيف بر فذحت دقو ( مع يب ىف تيفوا امر )

 ب 5- ١ وُتيبحأ دقملام كالغُت وخنو( هلو للس يخرأ رجب جوك لي أو /

 مجردوكب و أسايق هلمع ىئعبذ بر ريغ ف لو كقو (ههبم لع تءطق ةهبم ليل

 فيك 4 ليف دقو هبالر لوقك ًاعامسو عرد نم مكب يا كب وث تيرتشا
 هلل دمجساو ريخ لاقف تمحصا

 ةفاضالا

 فو ةرثكب نم عدو رثكاب ما أب ماللا ل ىنعد ىلع 0 ةفاضالا نا معا
 امم د يي نس يم ع ٠ 2م ميس ل ميس سا
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 | #00« دحا#

 ىنعمن ىتلاو للا ركموحن لوالل أفرظ يناثلا نوحي نا يف ىنعم ىتلا طب اضو ُهَلَدب

 لوالانعدب رابخالل يناثلا حلصي ناو هيلا فاضملا ضمب فاضملا نوكي نا نم

 وحن اعم ناطرشلا ىفنثا ناف ةضف اذهلوقتو ةضألا ضعب متاحلا ناف ةضف مئاك
 ديز دك طق ينافلاوا نيالا 0 طةف لوالاوا هءالغو دي ز بو

 صاصتخالا ما كالملا مال ىنعب ةفامضالاف

 ةفاضالاو نوئوا نيوثث نم هيفام فذحي هتفاضا دارت يذلا مسالا نا مث

 هصيصختو ةقرعم ناك نا هيلا فافملاب فاضملا فرعت دقي عون عاونا ةلالث 00 لا مما -

 مسا ةفاضاهنءو بلاغلاوه عونلا اذهو لجر مالغو ديز مالفك ةركت ناك نا

 تار, ميهاربا مركماناوحن ردصملا اذكويضاملا ىفدكلوعفلا مسا وأ لمافل

 | فاضملا صصخت ديفي عونو ايلع ميهاربا ماركا ينبمعاف سما برملا روصنم

 قلطم اهب دي را اذا لثمو ريغك ماهبالايف الغوتم ناك اذا كلذو هفرعت نود

 ارما ثدافا ابنالةي ونعمنيعونلا نيذهينةفاضالا مستو املاكال ةرياغملاو ةلثلا

 |( ١ لاصفنالا ةين يف تسيل ابنال ةضحبو صيصختلا وا في رعتلا وهو ايونمم

 | وا لاحلا ىنعب لوعفم وا لعاف مسا لك وهو اعنم اًثيش ديفيال عونو

 باقلا عورمو ادغوأ نالا ميهاربا مركم اذهوحن ةببش» ةفص وا لابقتسالا

 | اصيصختالو هفطع ىناث) ىلاعت هلوق يف الاح اهعوقول اني رمت د .ةتالف هجوأا حسحو

 .هبظفل يف اماو ةفاضالا لبق دوجومصاصتخالاف ايلع مركم ىلع مركم لصا نال

 اذه يف زاجو نيونتلا وا نونلا فذحب فيفضلاك ظفالا يف ةدئاف ثدافا ثبح

 وأ هيلا فاضملا ف افوحد ءايشا ةعب را دحا طرب فاضملا لع لا لوخد عونا

 لطابلا قيرط كلاسااو روصنم قحلا عبتملاوحن هيلا ناضملا هيلا فيضا ايف

 وهركملاو ناملاعلا كبحاصا .ركملا وحن هدح ىلع اعمجواىنثم فاضملا نوكوالوذخم
 طعس بسم



 2 ذه هى

 تنكو بارشلا يل غاسف )وت ثلاثلاو ني ونت ريغ نم رجلاب ( دعب نمو. لبق
 ( ارمخ ةذل ىلع ادمب اوبرش اف )و <و(تارفلا ءاملاب صغا داكا البق

 (كب رءاجو) وحن هبارعا يف هماقم هيلا فاضملا مويو فاضملا فذحيدقو

 هانمع فاضم ىلع .ًافوطعم فوذحلا نوكي نا طرشب هرج ىلع ىقيي دقو هرمأ يأ

 رعاشلا لوقو هيخا لثم الو يا كلذ نالوي هيخا الو هللادبع لثمام ماوقك
 اراد "نقاب صو ناوي "ارنا نيود" ةقرفل' للا
 ماسقا ةثالث لع كلذو فاضملا تب و هيلا فاضملا فذحيوران لكو يا

 هبارعا قبب نا يناثلا مدقتاك ديو لبقك مغ ىلع فاضملا يني نا لوالا
 2 نارك ااخأا[ أوعدتام اي'لاثمالا هل 4 ابرضالكو)وغ للاغلاوهو نولي و

 قوذملا ل يف لماعمسا هياعفطعينا بلأفلا ىف كلذ ط رسو هني ونت كرتيو

 0-لا للا 0 ج## 42< <١

 لسحو

2 

 هلوؤو لصحأم فصنو عبد ذخو#

 مدلا لبو نم مفناوا لثب معنلا تممف يلاما تقلع

 .فاضملا نوكي نا لوالا لاوحا ةثالث يف نيفياضتملا نيب لصفلا زوجيو
 مهضعب ةءارتك لوعفملاف هلعاف هيلا فاضملاو فرظلا وا هلوعفم لصافلاو اردصم

 ميضعب لوقك فرظلاو ةيلوعفملا ىلع مثدالوا بصنب ( مهئاكرش مثدالوا لتق )
 اهادر هي احل مقوم امارهو ِكسفن أمي كرت

 فاضملاو فرظلا وا يناثلا هلوعفمب الوصفم افصو فاضملا نوكي نا يناثلا
 | هيلع هلوقو هلسر رجب ( هلسر هدعو فلخع ها نيسحت الف )وح لوالا هلوعفم هيلا
 يحاص يل وكرات متنأ له مالسلاو ةالصلا

 عمسو ديز هللا مالغ اذه كلوت مسقلاب لصفلا نوكي نا كلاثلا

 هلوقك يهنجأب ؛ لصفلا

 2 ب م يا



 (ارقس هي دإلاو ةكلهت ليج 2 نم كل ذقتم ريجي سمك قافو )

 هأوق اذه نمو سمك اي ريجي قافو يا

 ( الجن ام معنق هال ذأ هب مادلاو 7 21(

 ءاملا ناكسا زاجو ءايلا 0 ول ركتملا ءايل مسالا فرضا اذاو

 بجيش ماسلا رك ذملا عمجو ىنثملاو صوقذملاو راب نم ىنثأسإ و , ايحتنو

 ياتنبا اهومت روصةملاو ىنثملا فلا ىتبتو ءايلا منفو فاضملا رخ ١ نوكس اهيف

 ومن ناسا ىلا بلو ليده دع الا ىئأصع شو

 كيفن فج لكر اويترتلا اريغاا وبا ىقطاو م وع راج
 تررمو يد اىدحاو 'ىضاقو 7-5 عومجملاو 7 00 ءأب مغدتو

 ناك نا ةلاقو امو مصم ناك نا ابليق امرسك مه أي مخ ١ واو بلقتو ”ىحرخت

 ىنطص هو يركم هاون او

 ةدئاف

 ينانلا ءانغا طرشب هيلا فاضملا نم ريكذتلاو كري انا: كافل نيعك

 مدل ا ةأنعلا ردص تقرش 6 هلوَقَك فذهحول لوالا نع

 (يهاونلا بانتجا ىلع نيعمرمالا هل لوؤي امركفلا ةيار ) هلوقو

 ( اريونت دادزي يوملا ىصاع لّقعو 2 ىوه عوطإ فوسكم لقملا ةرانا) هلوقو
 نير 9#

 تاراسلا هذه : تارورج ا ناب

 ينأا 5 0 لبلا فالتخاو ضرالاو در > يب نأ )

 دعب ضرالا هب أيحافثأم نم ءامسلا نم هللا لزن أ لزنا امو سانلا عفني امبرحبلا ينيرجت

  8دئارفلا الجوهرية  ٠١ 6
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 ضراالاو ءامسلا نيب رفعتملا 0 0 رلا فيرصتو ةباد لكن ماههف ثبو اهتو»
 لاقف هلها ضعب ةغالب س ديع نب دم ركذ « نولقمي موقل تايال أ

 نوكي نا هركأ 0 نع ا هناسل رادقم نوكي نأ هرك ال ين ظ

 هلع رادتم ىلع الضاف هملع رادقم |

 ليلع تاملا ىتح اهيحاصو 2 ةريغك لع اينالا لاع يرا ظ

 فري ينم لذا هيدي نوب تنا يذلاب كالأسا كولملا ضعبل لجر لاق
 ٍنرب نم رظن ىرما يف ترظن الا يباع ىلع كنم ردقا كباقع ىلعوهو كيدي
 لدا اي ةنجلا لهال لوي هللا نا ماللاو ةالصلا هيلع لاق] يكس نم هيلا بحأ

 ىضرأ ال انل امو نولوقيف ميضر له لوقيف كيدعسو انبر كيبل نولوقي ةنجلا
 اولاق كلذ ن« لضفا كيطعا انا لوقيف كا نم ادحا طعت ملام انأيطعا دقو
 مكيلع طنعا الف يناوضر مكي اء لحا لوذبف كلذ نم لضفا ةىث ياو براي

 يرافلا هاور اديا هدعإ
 ج6 ردصملا لاعا باب 9#

 نا مم لمف هلم لحي نأ اهلوا نيرما دحا طرشب هلمفك ردصملا لمعي
 نكرم تبجي نيلوالا لاثف الاح ناك اذا ام عم وا البقتسم وا أيضام ناك اذا
 نأو متف نأ نم ىا ادؤ الع كماركا رسل و رصم صأملا نب ورم ممتف

 نا امهيناث مهغت ام يا نالا سردلا كمهف نم تبهع ثلاثلا لاثمو  مركت
 نيل 1 ردصلل لمع الق لدعلل اكرتا صالا اسبح و هلءف نع بوي

 ةقيقملا نيتمبغت هيمعفو ةلأسملا اياعت هتلع حصي الف ثدهلا هب دري ل امو ددعال

 نيلاثملا يف لوعفملا لب هب بوصتق ردصملا دعب ام نا ىلع عبس توص توص هلو |

 توص توصي يا فوذحم لعفب ثلاثلا يفو روكذملا لمفلاب بوصنم نيلوالا



 *« + ٠0

 (اهي ةبغسميذ موي ينماعطاوا ) وك هدب رجب م نمر !لثم ام افاشم هلع و - عبس

 دصملا سا لمعيو (هءادعا 50 هرتك لآ 0

 9 ةريمتلا دامحو راحتك اء كرما درجم ىلع لاد مسا وهو لمجلا اذه

 هجيمحأ نأ قيفحتاو يسع مما ردصملاب ىعسملا وهوةلءافملا ريغل ةدئاز ميم اءودمموا

 هلمثو يالغلا 1 ا وأ باصملاو برضملاو لتقملاك زاجم اردصم

 ةوضوو لسفف أوضو أضوتو السغ لستغا كلوق يف ءوضوو لسفكيفالث ريغ
 هلوقك لوالاف ناريخالا ناعودلا الا هنم لمعي ال نكل لوخدو برق ةنز ىلع

 ) لف ةيحت مالسلا يدها الجر مكباصم نأ مولظا)

 ْ هلو 1 يناثلاو مكتباصا يا

 ارسم الا لاءالا نم اريسع دج ل هرأا قلاخلا نوع 2 اذا

 ا 7 5 لا |! فذ - هذا وا لعافلا ىلا ردصملا فأضاو

 ءاعد نم ناسنالا مأسي الوحن لوعفملا ىلاو («اعد لبقتو انير )وحن لمافلا ىلا

 رهو كايا يئاعد ليقل يناثلا يف لعافلاو لوالا يف لومفملا رك ذ ولو( ريكا

 ظ ريخلا هئاعد

 (سانلا هللا مفد الولو ) وه ةرثكب لعافلل ةفاضالا دعب لومثملاركذيو

 جحي نا يا( اليس هيلا عاطتسا نم تيبلا حو ) ثيدحلا وحن هسكع لقيو
 لمح وا لففالا ىلع ري دورجتا مبا اتو لوعفم تيبلاو لعاف نق ميطتسأا تبيلا

 ظ 0 عفرلاف بصنب ول عفريف نسح وهو لحما ىلع
 هوك بصل :أ أو 1 ”مولظأ ل ةورح بقعملا نسلطام اهحامو حاورلا ين را ىتح )

 بأاطأا مرق بقعملاو )أ انايللاو ساللفالاةفاخم انا بم ابا 1 :؟ دقز

 نيدلا يف لطملا نايللاو

 ست سو مس بس صم م سس بس يس سم مس يمص وس سس مصمم ص سس ص ممم ص صم م ص مم م وسم



 يي 7 +

 6 نير 8
 اك تارابعلا هذه يف ردصمللا لاعا نبب 9“

 كرماو ٠ ةقدص كلل كييخا هجو يف كمسبت مالسلاو ةالصلا هيلع لاف

 كل لالضلا ضرا هي لجرلا كداشراو ٠ ةقدص ركنملا نع كبنو فورعملا

 كغارفاو ٠ ةقدص كل قيرطلا نم ملفعلاو كوشلاو رجحلا كتتطاماو ٠ ةقدص

 ريغصلا مماجل يف هاور ةقدص كل كيخاوأد يف كولد نم

 لعافلا مسا لامعا

 جرف ممسنلا +ىرابو براضك هلعافو ثودحلاو ثدمحلا ىلع لد اموه

 وحن لعافلا ىلع لدي ملامو ةهبثملا ةفصلاو ليضفتلا لعفاك توبثلا ىلع لد ام

 | لابقتسالا وا لاملاىنمبيا اًملطمل ال ةلصناك نادل ف لم لمعي وماقو بورضم

 ل / وا دّمعا ادغوا نالا وا سم' ناييلا نف كردملا تيار وحن يضاملا وأ

 ادهتعم هنوك يناثلاو لابقتسالا وا لاح هنوك لوالا نيطرشب لمع نكي مل ناو

 بدالا لع لساكتملا نقتم اموت فوصوم وا هنعربفخم وا ماهفتسا وا ىنن ىلع

 قفرلا لمتتسم تف ىرشب لئاضفلا لطكتس» يكحلا ( هب تقثو ادعو متنازجث*ا)
 لف اهنهوبل أموي .ةرفغص مطانك ) هلوةك ردقم وا لثم أم روك ذم اءا فوصوملاو

 املاط الجراي يا البج ًاملاطاي هنو ملا هطان لعوك يا (اهرضي
 ةرثكي لاهتم وا لومف وا لامف ىلا ريتكتلاو ةغلالل لعاف ةخبص لوو

 ١ اهيلا اسال برحلا اخا) وحن هطورشب هلمع لمعتف ةلثب لعف وا ليف ىلاو

 لصنب بورض )وحنو عردلا وحن نم احل سبلي ام برألا لالج ( اهالج
 وحنو قحلا لاول هناوحنو ( اهنامم قوس فيسلا

 (رادقالا نم هيجنف سلا»  نمعأو ريض اي ارومارذح



 (اردبلا هبشت امهم ىرخاو الاله  ةييبشف ًامهنماما ناتانف ) هلوقو
 طورشلاو لمعلا يف اهدرتك اهعمسو ةغاابملا ةعصو لعافلا مسا ةينثنو

 :ىه له !ريثك هلا نيركاذلاو) وحنو ( ىمد عقلا مل اذا نيرذانلاو ) وحت

 روقغ عمج موبنذ رذغ مث ( مراصبا اءشخ هرض تافاك

 ناو هب بصتي نأ لماملا فصولا ولتب يدقا راضفلا مسالا ين زوجو

 نيوجولاب( هرض تافشاك نه لهو هرما غاب هللا نا ) «ىرقدقو هتفاضأاب ضاخني
 ( ةقيلخ ضرالا يف لعاج ينا ) ىلاعت هلوقوحن هبصن يد ىلاتلا ادم ام اماو

 رورجلا تعتتا اذاو اهرد اديز طعم لوقت ا اهرد ديز ىطء٠ ثنا لوقتو

 ماردلا يهاولا وه وحن ليخلل اعايتا بصالاو ظلل اعاذ أتا رجلا يأت || ىنزاج

 ىلاعت هلوةلك لعف راضا نيعت الاو المأع فصولا ناك نا بصنتلاو رجلاب ريئاندلاو

 للا سملا لمجو يا( نايس رمقلاو سعْلاو نكس ىلوالا لعاجو
 لوعفملا مسا لاعا

 ىنبملا هلعنك لمعيو مركمو بورضك هلومنمو ٌثدح ىلع لدامره

 هنا يف لعاذلا مساك وهو راهزالاب هرج ني زم ضورلا وحن لوعفملا عفريف لورجلل
 1| فتاك ناو داتعالا طرشب لابقتسالاوا لاحلا ىبمب ناك نا لمع ادرجم ناك نا

 || هوبا مركملا وهو ادغ وا نالا هوبا مركم دم لوقت املطم لمع ماللاو فلالاب
 نا اءاو مدقت اك هعفريف دحاو لوعفم 4 نوكي نا اماوهو ادغوا نالا وأ سما

 ( يفتكي افافك عملا وحن )رخ الا بصنيو اههدحأ مفريف نالوعفم هل نوكي
 ىلع و نييقابلا بصنيو متم ادحاو مفريف ليغاهةسأالث هل نوكي نأ اماو

 زومنو لووجلل ءانبلاب ارفاسم اليلخ هوخا معا لوقت ام ارفاسم الياخ هوخا

 ريمص ىلا هنع دانسالا ليوحم فدي كلذو ىنعملا يف هب عوفرم وهأم ىلا هتفاضا

 2 م م سمس ب يو م مسج يمس هس مس سم سس يس سس سو سس وي
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 هدصاقم ةدومم عرولا لوقتدب لوعفملاب هيبشتلا ىلع مسالا بصنو فوصولل عجا و

 :© فالخ رجلاب دصأقم ا دوق عرولا لوقت 3 م بصنلاب دصاقملا دوم عرولا لوقت مت 3

 هعوفرم ىلا فاضي الف لمأغلا مسا

 دحاول يدعتملا لعافلا مساب ةببشملا ةغصلا لم

 رهاطك مئادلا رضاملا نمزلا ىلع ةلالدلل مزال لمف نم غاصت ةفص يبه
 هناف لعافلا مسا فالخي ةماقلا لدثعبو هجولا نسحو رهاظلا ليمجو بلقلا

 لعافلا مسا تببشاو ةثالثلا ةنمزالا دحال نوكي و يندعتملاو مزاللا نم غاصي

 لوعفملاب هيبشتلا ىلع اهدعب امما تاصتقاهعمجو !هتيلثتو اهشينأت يف دحاول ىدعتملا

 لعافلا "3 يف مدقت م اهريغوا فوصوم وا ماهفتسا وا ىفن ىلع تدققعا اذا هب

 جاتمم إلف لمفلا ىنعم نم اهيف الف اهريغوا زيبمت وا لاح نم هادع ايف اهلمع اماو

 ىنمم وا ظفل اهفوصوم ريم ىلع لقسم ينأ يببسم ينالا لمن الو داتعالا ىلا
 سصنلاو ةيلعافلا ىلع مفرأا هيف لمعت يمو همه يا هجولا نسحو ههبجو ندسح وحن

 تناك ءاوس ةفاضالاب رجل اوةركت ناك نا زييمتلا ىلعوةفرعمن اك ناةيلومفملا هبش ىلع

 اهنودب اطومعمولاب ةفصلاتناك اذانرجلا عنتم هنا الا ةركن وا ةفرعم اطومم وا ين
 بالاهجو واهجولا نسح دم وحن روص نام يف ةثالثلا هجوالا زوجت كلذ ٍطو

 بالا هجو نسحلا ردلا ىللجلاوهو هينا هجووا ههجووا با هو واهجووا

 اردق عيفرلا هتماق لادتعا نسحلا هبجو ليما وحن روص عبرا يف رجلا عنتميو

 اهيلع اذومم* مدقتي ال ةغصلا هذهو أبيف رجلا ال بصنلاو مفرلاب با ناش ميظعلا

 نيرع

 لسو هيلع هللا ىلص لاق تارابملا هذه يف تاقتشملاو ردصملا لاعا نيب

 هوطعم ريثك هولئاسللق ه'وابطخو "وارق قنلَق هاوابقف ريثك نامز يف متهيصا مكنا

 متسوبيشي اا ا سلا
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 ذل
 هاوابطس ريثك هارابتق ليلق نابز سانا ىلع ٍينايسو للا نمريخ هيف لمعلا

 ًأضيا لاقو ايحالا ىف هاور لدعلا نم ريخ هيف ملا هولئاس رزثك هوطعم لق

 فترايبلا يف هاور امرغم ةقدصلاو اهغم ةنامالا رت ملام اهرما احلاص ىتما لازتال

 هينب ضع. ظءي ىلع انديس لاقو

 دءابالا ربو يبرتلايوذ ربو امهلك نيدلاولا ريب كِيلع

 دعاوأل ازيم ايكز اميفع ابذبم ايتالا نيحصت الو
 دجام قئالخلا دوم ةمهب العلا لطيف لاملال ذب سفانو
 دحاجم هنع ءاعنلا يفكتالو ءريغ جرت الو مصعتسأف هللابو

 دماحلا لحي كسمت”اوراجلايذا 2ينتجاو كفرطهوركملا نعضغو

 يلا نضر تملا جرخمو تلاعب م جلا جرخم ىونلاو بحلا قلاف 4 ناز

 رمقلاو سمشلاو انكس ليللا لعجو حابصالا قلاف نوكفؤت يناف هللا مكلد

 ريش نم نولك ال نوبذكملا نولاضلا اهيا م نا مث ملا زيزعلا ريدقت كلذ ؟امح

 ( مهلا برش نوبراشف ميحخلا نم هيلع نوب راشف نوطبلا اهنم نوئلاهف موقز نم .

 مالك ليما اًقلخ نسحلا بط قيقرلا ءاسلجلا نسحا

 ةريثك تارابع هلو يتلا

 سجال نماوم اهلل نامعس( كابحافاتاوما متنكو هللاب نورغكت فيك )ومي
 هب لمفاو هلعفا ام ناتةيص انه دوصقملاو ( اهاو اهاو مث ىلسل اهاو) اتيء الو ايح

 فرصلا لع يفركذت يتلا ظورشلا ىفوتسا يذلا لعفلا نم الا ناغاصي الو

 ىلوالا ةغيصلا لاثمف ءالعف هتنّوم ىذلا لعفا ىلع هلعافمسا سبل ايثالث هنوككح
 بمجتلا لعف ضام لعف نسحاو ادتبم «يش ىنعبب ةمات ةركن ايف هامسلا نسحأ ام
 نسحال هب لوعفم هامسلاو ام ىلع دوي وه هريدقت أبوجو رئتسم ريع لعافلاو
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 نون لوخدب لعفا ةيلمف ىلع لدتساو ةنسح ءامسلا لمح ءىش ياربخ ةلجخلاو

 ىنب هاليحا ام ومن اذوذش رغصي دقو هللا ةمحر ىلا ىنرقفا امون اهيلع ةياقولا

 لود> اف ةدغ اذ راص ريملا دغاك اذك !ذ راص ىنعب لمفا ةغيص ىلع ضأم لمف

 أرارف دي زب ررءاك هب لومفملاةغيص ةروص ىلع ريصيل لعافلا يب ةدئازلاءايلا تمزأ

 ىلع ضام لمذ نسحا اهبارعاو رهاظلا مسالا ىلا رمالا رص داتسا عبق نم

 نركسلاب لحما لافيكا ةزوب : نم 6 هر ١ لعردقم مف لع ىنبم رمال ا ةروص

 ردق» مضب عوفر“ لعاف ديزو ةدئاز ءابلاو ةروصلا كلت ىلع هئيجل ضرامعاا

 نيذهنم لكو دئازاا رجلا فرح ةكرحب لح لا لاغتشا هروهظ نم عنم هرخ ! ىلع

 لممتسيالف مهتو بوك يناثلاو ىدعو كرايتك ل والاف فردتلا نمعونم نيلمفلا

 الو ا كيلع الوم مدقتي الو سعاالا ه هروص ريغ لعفا' نمالو ىص أما ريغ 05 نم

 اللا امل معم نوكيال اذك و لمفلاب نيلعتم رورهث واف رظ ريغبا ومع“ نم نالصفي

 ديز الو نسحأ هيا 00 ةفرعم

 هلوقهنمو بذكي نا هب ثا امو قدصإ نا 0 ندا اةلرقو نقلنا وأ
 (ريصلا ىلا ليس ال نكلو اروبص -ىري نا بللا ىذي ىرحا ام لليلخ )
 ةصتخلا ةركتلاو ةفرعملا لوما لاثمو ( الوحتا تراب تلاح اذا رحاو) هلوفو
 لجري نسحا وا الجر نسحا ام لاكي الف ًاقداص الحر وا اديز نفعا ا

 اهرحنوا هب ددشا وا دشا ا طورشلا فوتسي ملام بهتتلا ىلا لصوتيو
 أب مظعاو اهب ددشأو هترفصو هترمحو هقالطنا ملظعاو هتجرحد لها اهلوقت

ع لد نأ هنم يوتا فدحز وع و
 وحن لبلد هيل
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 1. ا و م ست هس يمس سس ايي و ا

 ىلا هوقو ( 'ردجأ ناك ا ورم لع * ب ب اردحم ل أعمد ورم 2 ىرا (

 ( مهب يأرصباو مهب مهما )

 *« نرتب 000000
 يف دصقلا نسحا أم ىنفلا يف دصقلا نسحا أم !سو هيلع هللا ىلص لاق

 ريغصلا مهأ الا يف هاور ةد ايها ىف دصقلا ع نسحاو رققأأ

 ( لجرأاب ,رسالفالاو رغكلا بقاو  اعنجا ذا ايدلاو نيدلا نسا أمر

 ننو مزاح انيفو لجر فلا نحن لاقف مكباوص راكان نع قلد لق

 مزاح بفقلا انت كف همرطت

 و ل ا ل لس ما جاب مع ب ع هع سجل هش بيش ا نا ا اسم

 سلب و مهل

 وهو هنم دحأو دوصقملاو همذو سحلا جدأ دل ثادءأ» نالسف اه

 صوصخمو لعاف امهنم لكل مزايف ديز لجرلا منوم مذلا وا حدملاب صوصخملا |
 از اريمش وأم: ظنلوا لا هيفا انا دولا لاب تركي نأ م لا

 بارشلا سئبو ديعلا معل وحل لا ىلع لك ام لاثش صوصخل امهم ةركشب ١

 « نيربكتملا ىرش« سعبلو نيقتملا راد معتتو » |

 ءاسنلا ممثو ناديزاا نالجرلا مءنو بذكم ريغ موقلا تخا نبا ممنق 3

 أماف أ ظفل اماو صوصخلل لعافلا ةقباطم يحيف نادنحلا نأت الام كو تاذنملا

 لدالااف ينامضوحن ءيشلا نول هب مط ان لون يذلا نب نكي نا
 ! (الدب نيأاظأ سئب) مره ارم معن ريعصلا لاثمو ةمأت ةفرعم ةنانلاو ةصقان ة ةفرعم

 ( ريم شبو معن : نم لك يفف نوديزلا الاجرو قادي زأا نيلجرو ديز الجر منو

 ةل لا ر

 فوذفم ادتبم ربخهنأ ىلع سئب و معن لعاق دعب مذلاوا حدلاب صوصخلا رك ذي و

 »* 1١١ ةيرهوجلا دئارفلا 9



 هع م
 معأ 5 هدعن هلأ هريخ ادتيم هنأ ص ةلذجا لبقوأ هلبق ةلمخا .ر كابا

 ممااوب شوب ٠ مو.دلاو كيوب حودملا يأ يغوبا لجرلا سابو رجب وب' لجرلا
 ىتتمملا ى

 (دسلا مهل ا ءاتدجو أنأ )وحن هب رعشي أم مدقت أذا .صوصوملا فذعو

 ىلع ةلالدلل لسف باب ىلا بجتلا لبأق ينالث ”لدقلك لوم نأ زوجيووه يأ

 صقاتلا مال يلقتو لاقو ني وحش يف اريدقل ولو' وتلا عم« مذدلاوا جدلا

 ديز لجرلا لاقوالمف لجرلا نسحو (ةلكتربكو ا لجرلا برضرحن اهم اواو
 وبا لجرلا أس لوقت مدقلام هصوصخمو هلعاف يف كالو عاجلا ومرو لطبلاو ٌرغو
 لعاف يف كلو !!ةفئرم تءاس , نيكي اه “او بطربارانلا يطح ءاسو لب
 لاش علا رد لقت كلو دمج مهفرحت لا نم ارحم رهاظامسا هلمجت نا روك ذل! لمف
 هلوةك هلءاف لعءابلا لوخدزوميو -لجرلا ١ 506 ٠ برسغ يف لوقت ءاهيلا

 مامل وأ ةمشمس الا هنم ريال يذلا دد مدا

 رواح ريش وهو هل عمج مأكلاو باجلا ةحفصلاو سا دور

 انبح حدا يقدرو دقو هالا سدو ءايآ' ثني زكر مزن بح لص" نذألا مح"

 رعاشلا لاق اذبحال مذلا ينو
 لبفاملا لذاملا اًذيح الو ىوحلا ف يرذاع اذيح الا

 ريخاتو ًاقلطم هرك ذتو اذ دارفا بجو لخلا قر ىرج مالك هنوكلو

 نادي زئاو هلعاق اذوضاملعف خل تادنحلا اذبحو ناديزأا اذبح وع صوصخلا
 ناديزاا حودملا يأ فوذح ريخ

 ليضفتلا سا لمت
 ةفص يف اكرتشا ن يش نأ ىلع ابلاغ لدي لمفا نزو لع عوصم مس ! يه 8



 0 و يي

 برضا وه لاعذ جلا الءف هنم عاصي مم خاصيو اهيف رخالا ىلع |هدمحا دازو

 لاوحا ثالث هانمم ةبج نم هلو هلضفاو هلعاو هبرضا ام لاي ا لضفاو لعأو

 رانلاك تنص يف رخلا ىلع داز هتفص يف اًثيش نأ ىلع ةلالالا اهيناث رك ذام اهدحا
 صقانلا ومن ةهبشملا ةفصلاوا لمافلا مءا ىنعب نوكي نا اهثلاث جلثلا ئم رحا

 هيلع نوعا وه ىلاعت هلوقو مثال داع يا ناور٠ ىنبال دما متالاو
 ومن الط مهتقباطم بجتف لاب نوكي نا أما هنال لاوحا ثالث هظفل ةبج نم هلو

 نادنملاو ىلمالاددهو نولضفالا لاجرااو نالضفالا نالجرلاو لضفالا لجرأا

 زويفةفرعمىلا افاضمنوكي نا اماو  لضفلا وا ثا اضنلا تادنحلاو نال ضفلا

 ليضفت ال اهلمفا لوا نا الا سانا! لضافاو سانلا لضفا ءاينالا ون نارمالا

 نييعسق ىلع وهو ةركذ نوكي نأ أماو ثا صق دلاو مشالا وهن ةقباطملا بجتف هيف

 ريك ذدلاو دارفالا هيف بمي امالكو رك ىلا فاض.و ةفاضالاو ىلا نم درج

 هوخاو ف نويا) وجت هيلع لوضفلل ةراج نم لوخد بوجوب درجلا صتخي وَملطم
 (هلوسرو هنا نممكيلابحا هلوق ىلا كةانباو م ابان اك نا لق انم أنييأ ىلا بحا
 الام كنم رثكا انا » ىلاعت هلوق يف نابجولا ءاج دقو اهرورجبو نم فذحت دقو

 ظ كن. يأ“ ارفن زعاو
 ثتناو لضفا نمم تناوحن اماهفتسا ناك نا أهرورومو نع دقت بجيو

 د هذوصومل اهدروع ةقاطم 1 ىلا فاضألا ىف بجي و لضفا نم مالغ نم

 هارمأ للضفا دنهو ةوس لضفا تادنملاو نيلجر لهفا نادي زااوحن اددعو

 لصفنملا ررمملاو لضفا ديز وحن ةغا لك يف رتتسملا ررعمتلا ليضفتلا لمفا مفر و

 هن لضفا وا هبحاص هنم لضفا لجرب تررك دلل ةغا يف رهاظلا مسالاو
 ني رابتعاب هسفن ىلع الضفم بندا هعوفرم نأكو يفنهقبس اذا كلذ دراعي و تنا

 تت ُشُسُاس يشر ب  ب  ييححع ب



 هدمسسسعملاا

 00 لا ا ال
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 هنال كلذ زاح اماو دي ز نوع يف هنم لمخلا' هن. يف نسحاالجر تياراموحن

 لحكلا هنيع يف نسحي الجر تيارام كير 5 لدفلا لوث لم ةلاسملا هذه يف

 نلت ولحكلا ند لاحدنيع يفو نسحا لماف لحكناف دي ز نوع يف هنسك
 لحكلا نم ةزأث لاح دي ز نيع يفو نسحاب

 دلو ديز نمو دبز نبع نمو ديز نيع 3 لايف فرصتي دقو

 لك تيار ام لحكلا ايف نسحا ديز نييك تياراموحن عوفرملا دعبأم فذحي
 (دي ز نم ليا هب نسحا دحأ | لوقتو مهفلا هيف نسدا تببدالا

 نير

 تارابعلا هذه نم ليضنتلاو مذلاو مدا لامقا ند

 تساي ةعضرلا تمعنف ةرامالا ىلع كورت“ سو هياع هللا ىل م لاق

 ةامطافلا

 ةمايقلا موي ساوث 8 كبرت ىلا كعاوا مالسااو ةالصلا هيلع لافو

 ا ىلا مكضنبا ناو نونلؤب و نوذلاب نيذلا اقانكا نؤطوملا اًقالخا مكتساحا

 هيلع ضيا لاقو نوفييفتملا فرقدشتملا نوراثرألا ةمابقلا موي اسلم ينم مث دعبأو

 نركي نا بحا نمو هللا نتيلف سانلازها نوكي نأ بحا نم مالسلاو ةالصلا

 هثادييف اه نكي سانلا ينغاووكي نا بحا نمو هللا لع لكو يلف سأل ىوفا

 ااا سو ور اص سم سس مس ياا سس يا م سا سس ا م

 مدر سس هسا
 نم لاق هلا ىلوسراب يم اوناق سانلا مارش, مكعبنا الا ىلاق مث مدي يف اه هنم قثوا

 ىلب اوأق مكلذ نمر مكتبنا الا لاق متهدبع برضو هدقر عئمو .دحو لزن
 نم رششب مكتبنا الا لاق مث هرذعم لبقي الو ةرثع ىلبةبال نم لاق هللا لوسراب

 نايلا يف تيور هنومئةبيو سأنلا ضغب نم لاق هللا لوسراب ىلب اولاق مكلذ

 ظحا ن تاو
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 ةفطل

 هجر ةأساوم مراكا مهم 1 و هلهأب مهففرا اقالخا سانلا لجا

 ماوتلا

 ديكوتلاو تعنلا ةسج همزجو هشفخو هبصنو هعفر يف إبق ام عش

 لديلاو قسنلاو ناييلا فطعو

 لا

 باغ هب قاعت هل يفوا هيف ىنمم ىلع هتلالدب هعربشم لكب مات وه تعلا
 يقارو هوبأ رجأتأا وا رجأتلا ديز ءاج وحن يبس ثعأو يئرقح تمل نأموأ وهف

 تاركنلل اه صخمو نراملل اهو منوكي همسفا وهو هرهز نسح وأ ئيسح نأتسب

 بر هلإ دجحلا وحن دكوتلاوا محرتلاوا مذلاوا حدملا هرج نوكي دقو لثمأك

 ةكداتكدف) ربكسملا كدبم انا ملا مجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعا نيللا
 هركشو هفي رعتو هبأرمأ يف هنومن“ عبنب و (ةدحأو

 اراتسم اريك مفر نآف لمفلا مكح |هعورفو دارفالاو ريكذنلا ةبج عيم هكحو

 نينسح نيلجروانسح الجر تيار وحن لءقلا هاطعي ام اعف كنقام مح يطعا

 نسسح لوفنا# تانمحح هاسفو نيتتشح نيتارءاو ةئدح ةارماو نينسح الاجرو
 وا بالا ةيرك ةاتف يتءأج لوقتو نحو اتلسحو تنسحو اونسحو اتسحو

 وا بالا تايرك تابتف وا با نايرك وا بالا ابرك نامالغو ابا ةيرك

 ٠ ابا تايرك
 لوفت لعفلاك اعيفددعبأم مكس ىطعاو درفا ازرأب اريعم وأ ارهاظ عفر نأو

 اك امانخا ةيركو اهاوبا رك نيمالغب و هوبا عركو هما ةيرك مالغب تررد
 كلذ نم ىئثتسي و أهاتخا تمركو |هاوبا مركو هوبا مركو هما تدرك لوقت



 لئاسم ثالث
 ر«:لوالاف ةركن ًافاشم وا نب انورقم ليضمت ل عفا تءنلا قوكي نا اهالوا

 لضفا مالغ لبقا وحن يناثلاو ورع نم مقنا ناتاتذ وا نالغوا مالغ لقا

 اذكهو تاتف لضفا ءاسنو ةاتف ىلضفا ةارماو نيبتف لضفا فامالغو يتف

 الومف وا ارهصم فاك نأك ثنؤمملاو ركذملا هيف يوثسي امم ىوكب نا اهتيناث
 وا ةاتف تلبفا كوت يرجو روبصو لدعك لوعأم ىنعمي اليعق وا لعاف ىنعم

 دارفالا اهيف بجي نات املا ناتاهف جيرج واروبص وا لدع ن'.ف وا نانأنف

 لاوحالا ميج يف ريك ذتلاو
 لو#ت عملا وا درفملا ثنؤملا ةلماعم لماعت اهناف لمي الام عج ةغص اهشلأ

 تارت ورقي اكو تاذودسوا ةةززسم نانا

 هيطعإا ام ايطعا اهيحاصا افصولاهلا وىنعملا يف ادتيلل افصو ربخلا ناك الو

  ةمدقتملا لاوحالا مرج يف اهمدعو ةقباطملا ند تعناا

 هل هيشملا دهاجلابو لظفاو نسحو بورعضمو براضك قشملاب تثعذيو

 لجربو اذه ديزب ثرر» لوقت يسنلا هامساو بحاص ىنءب خذو ةراشالاك

 لعاو رصم ىلا بوسنمو لام بحاصو رضاملا هانءم نال يرصءوا لام يذ

 طورش ةثالث اه, منللو تاقص تاركتلا دعب و لاوحا فرامملا دعب لجلا نا

 ةلوقك ةيفنحلا ناب هتف رذلا# ”قسرلو 55 619 ايياتوملا نرك
 فوصوأبأ اهطيري ريمض ىلع لمتشت ىلا يئاذلاو ( ىنبسي يثللا ىلعرما دقلو )

 لجر ينس لاقي الف هقالخا كيك لكز ٍقرسوحت ةي ريخ نوكت نا ثلانلاو

 ةنكأ لحجر ينس الو ىالخا 538

 :نأك ناف ةقرعموا ةركن ا توعنملا نوكي نا اماف توا ترركت اذاو
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 وجن مطقلا يقابل يف زاجو صيصقتلا يف هب ءانتك أ دحاو عابتا بجو ةركن
 ىلاعسلا لثم عيضارم اثيشو 2لطع ةومن ىلا ىوأبو

 نيعت ناو عيججا ف علعقلاو عابتالا زاج اهنودب نيمت ناف ةفرعم نك ناو

 ميقا عابتا بجو اهمرمجب الا نيمتي مل ناو نييعتلا هب ام عابتا بجو ابضعبب
 لعجي نا مطقلا ةقرقحو مدقت ام عيمج يف عطقام ىلع عبتا ام مدقت بجيو

 مح وأ مذ وا مدل عوطقملا تمعتلا ناك نأف لمدل الوعفم وا ادتيل اريخ تمتلا

 دياب تررمو هفدهو ورك دراج فلل نيل ناك ناو لئاتلا كذبه ىذتو

 . رجاتلا ينعا وارجاتلا وه وا ةثالثلا هجوالاب رجانلا

 نب ضوفخم مدق» ممأ ضع هنوكك مع نأ ةراكب تروهتملا قدره
 دنهوحجنو ماقا قيرف انمو نعظ قيرف أنم يأ ماقا أنمو نمظ انموحن ينوا

 فرييعتل اما لماعلا ةرشابمل اخلاص تعنلا نوك وا دحا يا ابلضفي اوموق يف ام

 ةلالدك فوصوملا ىلم ةنيرقلا ةلالدب اماو الهاص دي ديك" فروا فلا

 زوجمو تانباس اعورد يأ (تاغباس لمعا نا ) ىلاعت لوف يف عوردملا ىلع ديدحلا

 ةحلاص ةنيفس لك يا (ابصغ ة:يفس لكذخأي )ىلامت هلوقك لع نا تعنلا فذح

 ديجو عرف أل ةنيفيم بركب نيدحلا ةليسا برو هلوقو
 ليوط ديجو محاف عرف يا
 ديرب .تررم كلوقك ضعب ىلع ابضءب ةناتخلا توءنلا فطع زوجيو

 واولاب فطملا بجو ددعت ناف لثم م توعنملا دحتا اذا ميركلاو ملاءلاو عاجتنلا

 هيدقت زاج لماعلا ةرشايل تغنلا ملص اذاو ( لابو بولسم نيعبر ىلعوحن )

 دياز زملا طارص وحن ) هيلع نايب فطعوا هتم الدب توعنملا نوكي رذئني بو
 هلوقك لاح ثعبلا لمج نيتركن اناك ناف لثم اكن يتفرعم اناك اذا اذه ( هلل
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 كرنورقم اهرركت بف ءاوال تعنلا يلب دقو ( للطاشسوم همل)

 عاجش اماو رك اما لجرب ىنتثاو عاجش الو رك ال لجرب تررموحن واولاب

 *6 نير
 ةرابملا هذه يف تدنلا عاونا نب

 ردقلا عرفرلا هرئاز مركملا هفصو ليمللا هدلاو نسما ماعلا اذه مك

 تيد اة يروتألا

 تس هذبف ثرنأتلاو ركذتلا م« هيوخا ىلا دارفالا نم ملاءلا ظفل عون مث

 ةمدقتلا لا روصلا نم ةدحاو 03 9 كلذك هفأصوا تاعوفرم عون م دوص

 نسحلا لضافلا لاعلا اذه مركا اذكه لوق' ناك نيثالثو اتس روصلا نوكتف

 دارفأ عمروص ردم م ىتح ازكعو هودلاو نسدلاو 2 هأاقصو ليجلا ءارلاب

 نسملاو ا اعفصو ليملا اههدلاو نسحلا نوملاعلا نيذه م رك لو#ت مثملاعلا

 مم عولاعلا ةيثل مم ةرقبلا اذكهو امتدلاوو عا اهودلاو نسحل 0 اهادلاو

 5 نم ةروص هذهو

 امتارئاز ةمركملا امهتافص ةليجلا امهئادلاو ةنسحلا نيتلاملا نيتاه مركا
 ةيقبلا اهيلع سةف بسنلا يتغيرشلا ردقلا ىتءيفرلا

 ريبكو تلا
 ين أيسو يظل نامسف وهو وهسلا وا زوجتلا لامتحا مفرب هعوبتم ررفي عبأت وه

 وذاف همداخ وا هريزو يئاجلا نوكي نا لمّا ريمالا ءاج تلق اًذاف تاذلا
 7 ُْللسىُى820252ُث-5ثث32-22 0 22 2 2 2 222222233
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 أ كلذ عنترا اهتودي وا كبلاب نيدرفت»وا نيممنمم نوملاب وا سفتلاب تدك
 | سنا ىلع ناممجيو هنرعب وا هسفنب وا هنيعوا هسقئري.الا ترطاخوحن لامحالا
 لأ اهننا نات ًارما وا نالجرلا ينءاجوحن امج وا ينثم اعب دكؤملا ناك اذا نيعاو |

 | ركا اذازوحجيو نونيعاوا نوسفناووبنيعأ وامهسفتا لاجرلاو تادنحلاواههنيعا وا

 ١ اهاسفنو ا اميئيعوا اميسفت نات ارملا وا نالجرلا ءاج ومن امهتيزثلو اههدارف! ىننملا |
 مهلا هيف زوجي هنع# ام ىلا فيضا اذا ىنمملا يف ىنذ لك نا ةدعاق' اهاتيعوا |

 ظ « اكيولق تغص دقف » وحن ةحاصفلا يف بترتلا اذه ىلع يو ةنئثتلاو دارفالاو

 أ ةءاعو عيججو لكو ينالا انلكو الك ةيقابلا ظافلالاو ( نيشبكلا سودر تعطقو ١
 لعفلا ةبسن عممب ءازجا اذ اهب دك الا نوككي نا ةسحللا هذه يف طرتشي و هربغل |
  يفءاجوحن دكرلا ىلا فاضه ضعب ريدقت لاتحا عفر يه نوكتف اهضعإ ىلا |[

 أل وا ابلك ةليبقلاو مهتماعوا مهعيمج وا مهلك موقلاو |هأتلك نات ارملاو هالك تالجرلا |
 | نهتماعوا نوعيمجوأ نولك تادنهلاو هتماعوا هعيمجو أ هلك شمجلاو اتماعوا ابعيمح |

 ظ 0 عوبتم ليق ضعبو اتاكو الك عوبتم لبق دحاريدقت لاتحال كلذو

 اهالك ناديزلا مصلخا الو هلك ديز لبقا زوم الف ةماعو عيمجو ظ

 تيأر ام دك ولا قباطي ريعمت ةعبسلا ظافلالا هذه لصتت نا دب الو
 أ مهلكو هاممجي اهلكو مجاب هلك عبتي تازاج ديكوتلا ةيوقت ديرا اذاو

 نيعمجا مهنيوغال )وحن لك مدقتي مل ناو نهب دك دقو عمجم نبلكو نيممجأب |
 | متكو ءامتكو ركذلل نيمنكأو عك اب هناوخاو عمجاعبتي دقو (نيعمجا مدعوم |

 مزال اذكه اهبيترتو لا نيعتباو عتباو ملا نيعصباو مصباب هذه عبتتو ثنؤلل
 أأ دعب اهديك انلا الو ءاثثالا يفام فذحو ا ريخأتوا ميدقتب هتنلاخزوحيالف ||
 / لوفت الف اتلكو الكب هانغتسا ءامجج الو ممجا ةينثن زوجي الو ةيعبت الب نيممجا |

 حب «٠ تةيرهرطلا دئارتلا 3#



 ةركدلا دك وت الو اهاتاكو !عالك لب ناو امج نادنحلا و' ناعجا ناديزلا هاج

 تيلاي )و ةطاحالا ظافلا نم ديكودلاو ةدودحم اهنوكل اهددكوت افا ناالا

 بع هلك لوح ةدع

 فبملا وا سفنلاب !زراب وا ناك ارتتسم لصتملا مفرلا ريع دكا اذاو

 ىأ كسفن تنا مو لصفنم ريع# لصفلا ن هدب الف نيممتم# وأ نيدرفنم

 بي الف اهريغب ديكوتلا ديرا اذاو مكنبعا و كسلا متنا اوبهذاو كذيع

 ملك متنا رع < لب لصفلا
 / لمبم ظفل وا هفدار. وأ لوالا ظفالا ةداعاب نوكيف يلظفللا ديكوتلا ماو

 بديبحلا لبقا لبقا ومن ةلخطاو فرحلاو مسالا لد هلا يف نوكي لدالاؤ هئزاوي

 نث قيقح ريخلاب تنا وحن يناثلاو ىلا ظ قحلا رهظ معأ معأ عفار عفار معلا
 اما ريعحتإ لضتملا ريعشلا ديكوت فدارملاب ديكوتلا نمو سب 0 كاانأاو

 ثنا كتمرك او ثنا تق 7 لصتم ريع لك دكوي اذهو عوفرم لصفنم
 3 لصت' يذلا لالا ةداعا نمهيفدب الو هل ذم لصتتم اماو ثنا كب تررمو

 0 ةعو كتبك كدنكاو قف 2و

 7 ت”ريفرحلا نيب لصألا بيو لضاف هنا اياء ناوا لضاف ايلع نا ايلع نا

 املاصتا ذشو تيار

 («اود ادبا مهب الل الو يبا ىناي ال لاو الف ) وحن

 لعفلا اذكو معن معنوأ ءيشب املاصتا مزاي الف باوجلا فورح اماو

 رثكيو لجلا يلظفالا ديكوتلا عقاوم رثكاو لصفنملا ريعلاو ىهاظلا مسالاو
 أشير نوزغال هللاو ) وجي هنودب 0 ) 24 نولعي# الك ) و فطاملاب امنارتقا

 ًأشيرف نوزغال هللاو |
 .ةعوووو دوج دج
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 د.اجلاب جرفت ههيهخت وأ ةعوبتم حاضيا يف ةفصال هبثملا دماجلا مباثلا وه

 يف تهتلاك وهو عباوتا ةيفب هدعب أهو قتشلاب ةلوؤعوا ةقتش٠ امال ةنصلا

 اهعورفو بك دما دارفالاو ريكشلاو بارعالا هعو' دحأ ىف هعوبتد ةتةفاوم

 ةكرامم ةر نء دقوي )وحن لوالاف ففراعملا عيض وتو تاركذلا صيصخت يو

 تمادب ففطع ةنويزف دي دص ءام ند قست ١وحنو ةدرغالو ةيقرش ال ة ةنوتي ر

 هأ1 نأيب ففطع فيدصو ةرعسل

 ةدكلا دعب ممالاو نيدباعلا نيز يلع وحن ممالا دعب بالاك يناثلاو

 دعب فوصوملاو باكا اذه وحن ةراشالا دع صهاافلاو رمت صاح وبا ومن

 لا ياربلا وحن رسفلا دمن ريسفتلاو ( هللا دي+لا زي زملا طارص )وحن ةفصلا
 ءأنخنسالا عاننءا نيت ف يف الأ لك لدب مص ناب فلمع مص اه لكو

 اهوخا انلعحولف اهوخا ديز مأق دنه وحل لوالف لوالا لمع هلولح مدعو هنع

 فطع هلدج مزايف طار د٠ للا ولخ مزال لءاملا راركت هين ىلع وهو الدب

 مزأ لوالا لم لحول اريشب ناف ( ريشب يركبلا كراتلا نبا انا )وحن يناثلاو ناب

 نابي فلهع هلعج مزيف هطرش نودب امن. ىلاخلا ىلا لأ هيف يذلا فصولا ةفاضا

 ا سلا هفاعع

 كريشيام اهدا نيمسأ لد شو ةث الا هفورع ن٠ فرح ٌةلعساوب عباتوه

 ماو واو ىتحو مثو ةافلاو واوا يهو ابارعاو ىن. هيلع فوطمملا م٠ فوط» هللا

 مث نابشلا جرن ءارمالف ءالملا ة:لخلا دنغ لد بدالاو لعاب لجرلا 0

 «موي ضربوا اهويانأبلنودهوث اهديءإءا ب بمب رقا» ةأشألا ىع جاجحلامدق خب ومشلا

 ةضور لبوانكل ارا يق 3 و ا نك يراطت ط'ؤ بارعالا ىف كرشي اهو
00-5 0 
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 ربكدملا المضاوتملا مركا
 دقلو» وحن مدقتملاو بحاصملاو مكحلا يترخاتملا فطمتق عبجا قلطا واولاف 1

 نيذلا ىلاو كيلا يحوب كلذك ةنيفسلا باحصصاو هانيجناف ميه . احون انلسرا

 ْ « ييكحلا زيزملا هللا كإلبق نم

 فوطعملاب يندكيال ثيح اهب طمياهئاب فطعلا فورح نيب نمّتصتخاو .
 ربزملاو ربقلا نيب تسلجو مهارباو لع فطصاوا براضت وا مصتخاوحت هيلع

 مثو بيقعتلا مء بيترتلل هافلاو نيثأ نييالا نوكيال هدعبامو ماصتخالا ذا

 ريمض نم ةولخلا ةلص نوكي نا حبلصي الام فطعت اهناب ءافلا تصتخاو

 ضرالا ىبع يذلا ور جسلا ىلع هلاتشال ةلص نوكي نا مماصإأم ىلع لوصوملا ظ

 فالخم ةيبيدلا ىلع !ملالدلا ريعفلا دسم ءافلا تدس دقف هللا تابنلا جهتييف
 1 موواولاك اهريغ

 هل ةياغون هلبق ام اضعب ارهاظ امما نوكي نا اهب فوطمملا يف طرشي ىتحو
 ' دقو ةأشملا يح جاححلا مدقو ءابنالا ىتح سانلا تاموجت صقن وأ ةدايز يف

 هلوق يف اعثجا

 ارغاص الا انينب ىتح انوفاخت منذ داكلا ىتح وكانرلا

 ماةزوجي الو امسا سيل اهدمب ام نوكل ىسومأنبلا عجري ىتح وحن فالخب

 هنركل اهدلو ىتح ةيراجلا ىنتبجتا وحن الو ارهاظ امما سيل هنوكل انا ىتح سانلا

 ١ لبق امم اضع سبل
 ةيوسنلا ةزمه دعب عقتام يو 58 ىف أتسو ةماقنم نيعسف لع ماو

 لحم يف تلح ةلمج ىلع ةلخادلا ىعف ىلوالا اماف يا ظفل نع ةينغم ةزمث دعبوا |
 ظ 0
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 مكيلع ءاوس هوحن بزكلاو قدصال لباق اهعم مالكلاو ًاباود قحتست الو درقملا
 ظ منو «:نوتماص متنا مأ موعوعدأ ئ

 مقاو نالا وه مأ ءأز لوما كلام ييدلعف ذدعل للاب 3 تل

 ني درفملا نيياهدعب يبا ما عقتو نييعتأا مايو اهب ناطيام ىهف ةيناثلا اماو

 نيبو (ءامسا ما اقلَخ دشا متنا 1) كدنع |عيا ياورهت ما كدنع ديزاوحب ابلاغ

 وحن درفملا لحم يف اتسل نيتلمج

 لح ينداع ما ترسم ىها تلقف يتقراف اماترم فيطلل تمقق.
 دنع ةزمهللا ردقتو ماهفتسالا يضتقت !هنوكل اباوج اهعم مالكلا ٍبلظي و ْ ٠

 ةزملا طاقساب ( ممرذت ملمأ مهترذن امهيلع اود) وحن نيعوتلا يف سبللا نما

 رخالا نع اهدحاب ىنذتسيال اهدعب امو البق ام نال ةلصتم تعبو

 هعم ىضتقت دقو بارضالا ىنعم اهقراشي الو كلذ ن ,م ةلاخلا ٍْى ةمطقنلاو

 هبف بيرال )وجت طقف بارضالا يتلاف هب اهدعب ىت وي و هيضتقتال دقو اماهفتسا
 يا ( تانبلا هل ما )وحن ماهفتسالامم هل يتااو (هارتفا نولوب م نيماعلا بر نم

 تانبلا هلا لب
 نبب أابعوقول ةعطقن» تيمسو «رودلاو تالظلا يوتست له ما» وحن ةئلاثلاو

 ارانيد وأ اهرد يلام نم ذخوحنر يزعل ناطلا ذعإ أمئاف واأماو نيتلقتسم نيتلمج

 نودريتلا يف جلا عانتما امهنني قرفلاو داهزا! وا ءانكملا سلاج وحن ةحابالا وا

 هاج وحن ماهباللو فرحوا لمف وا مسا ةماكا او مسقتلا ربخلا دعبو ةحابالا

 كشللو مهاسلا ىلع ماهبالا تدصقو بح: يئاجلاب الاع تنك اذا ورمعوا ديز

 تناك لب يا ( اردق هل تناكوا ةفالملا ءاج )وحن بارضاللو اكاش تنك اذا

 اما يلا١ نم ذخ وجن اهلثع ةقوبسملا اما ينامملا نم بارضالا لبق ايف وأ لثمو



»330000 
 فطعلا فرح لوخد ملي الثل ةفطاع تسيلو ملا اذكهو ارانيد اماو أهرد

 هع ىل
 قبسي لو ادرتم اهفوطعم ناك اذا طقف يعنلاوأ ىثنلا دعب نَلب فطميو

 السع نكل ءام تي راشا أم وحن أهداعإ |1 هدض لمجتو ايليقأد مكح درغتف وأوب

 ورمش نك ديز مغي الو

 نك دعب مب مورمم نكل ديز ماقوسن كلذ ادع ايف هادنبا فرح يشو

 ظ ظ ودنو ربخو أدب

 رظانت برحلا يف هءئاثو نْكَل ةرداوب ىختال افرو نبا نا

 يل ر ياواوب تقيس انوكل (هللا لوسر نكلو اوحنو لمح اهدعأم نوكأ

 أ نيدوفلاوارلا ينطاعتم ال وارلب اقوطعم برصنملا سلو هللا لوسر ناك
 باحيالاو بلساب نافلتختال

 وارمأ وا باهياب ىثبست ناو اهفوطعم دارفا نيطرش ابيب فطعبف ىلب ماو
 ديز ماقك اهدعب | هلجو |ملبق اع مكحلا بلس نيلوالا دعب اهانممو يهنوا يف
 الو ورمم لب ديز ماقام وحن نكلك ني ريخالا دعبو ورمت لب ديز مثلو ورم لب

 ورم مأيقلا ثنثاو نيقباسلا يغنلا وا يثنلا تررقف ارمع ىلب ادبز برمفت

 . هيرشررمالاو

 يحن نبا ال خا نبااي وعن تايثألا يفو رءالاو ءادنلا دب الب يفطنيو |

 أهدمإ |عابلبقام مكح ىفنث يو ىلعال دمت اذهو ارمثال ادي ز برشاو |
 ظفللا يف كب رمشتلا يهشتقيام مامقا ةثالث ىلع فطملا فورح نأ صخلتف

 امو نكلو لب وهو هلبق اع يفتن ام هدعب ام ثبتي اءو لوالا تسلا وهو ىنلاو
 ظ فالخ هذه ضب ينو ال يو هلبق أل تسمم هدمإ اغ ىغنب

 رورو سيسر
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 هندي لصفت نأ يحو اركتسموأ ازراب لصتلا مفرلا رمض ص تيطع اذأو

 منك دقا) وعن لصفنلا ريمضلاباريثك لصفلا مقيو "يشب هيلع تناطعأم نيو
 تانح] وحن ةفأللا الب لوعتااك ءربغ لصفي دقو (نيبم لالض يف باو ملأ |

 غي لصاف الب درو دقو | انؤابا الو انكرشا ام ملص نمو اهنلخدي ندع
 هلوقك اريك ملظإلا ينو الق رثنل

 المر نئسن الفلا جاك يداجت رهزو تلقا ذ' تلق
 أماو لصاف ىلا جاتمي الف اًنطم بوصنأاو لصفتملا عوفرما ريمضلا اما

 اولاَق وحن افرح وا تاك امنا ضقاحلا ةداعاب هيلع نطميفرورملا ريمشلا

 هبي نول ءاسن * لبلدي مزالب سياو ( ابننا ضراللو اهل لاقق) كابا هلاو كملا دبع:
 هاما اقطع رجلاب «مادرالاو ١

 راو

 ناِيلط ةقانلا يكأر وحنوولا ةدعمياهفرطفاف يا ( رخآ مأيأ نم ةدعف رفس لعوا ظ

 نالوزبم يا ناويلط ةقانلاو ةفانلا يكار يا |

 افوذح المأع فلعت اهنا فاطملا فورح ناب نهواوأا تديفنا ةناثلا

 وحن هأرمعم يب دق
 ف

 انويعلاو بجاوحلا نججزو امري نزرب تايانلاام اذا

 نوبملا نلكو ي
 يملاعت هلوق هنم لمجو ةلالدلإ واولاو ءكافلاب هيلع فوطعن اف ذح زوجي ةنلأنلا

 مملوق يفد ميل ىلت نكن ف ىف كتالي اركب ىلع ين كت ق١



 #« دات

 زوحي ةعبارلا الهسو الهاو كب ابحرمو يأ الهسو الهاو كبو ابحرم باوج يف
 فمي ناو هوحنو لعافلا مساك ههبشي مما ىلع اذكو لعفلا ىلع لمقلا فطع

 نا )وحن يناثلاو دعقي و ديز موقبوحن لوالاف سا مسالا هبشي يذلا لعفلا ىلع

 نم يلا جرخ )وحن كلاثلاو ( انسح اضرق هللا اوضرقاو تاقدصملاو نيقدصملا

 وحنو ( يلا نم تيملا جرختوأت يما
 اربامألا قحشسل ءاطع رجتو هؤدذع رجب و هتيفلاف

 ريبم ىن«٠ يف ديبي نال روبي ىلع عفرأاب رهث فطع
 لدبلا

 نايبلاو تءنلا مكحلاب دوصقملاب جرفن ةطساو الب مكملاب دوصقملا عباتلا وه

 فاعلا ةطساو الب اناوقب جرخو تابثالا يف لب ريمي قسالا فطعو ديكوتلاو

 وه امم ءيثلا لدب وهو قباطم لدب لوالا عاونا ةعبراوهو تابثالا يف لد

 ( مهياع تمعلا نيل! طارص ميقتسملا طارصلا اندها ) وحن هانه» قبط

 اومصو اوم مت)وحن هلك نم ءزجلا لدب وهو لك نم ضعب لدب ىناثلا
 ( مهنم ريثك

 هانعم ىلع هلماع لمتشي ءيش نم *ىش لدب وهو لاتشالا لدب ثلاثلاو

 قي رطب ملعلا ىلع لمتشا رورسلاف هلمخ ىلع ينرسوحن لاجالا قي رطب الاّتشا
 كلذريغ ىلا هلاج وا هلاكوا همالك نوكي نا لمتحا ينرس تلق اذا كنال لاججالا

 ضعبلا لدب يف بجيو هيف لاتق مارملا رهشلا نع كنول أس ي ىلاعت هلوق هنمو
 ةمدقتملا ةلئمالاك روكذم اما هنم لدبملا ىلع دوعي ريمضب الصتي نا لامتشالاو
 يا اليبس هيلا عاطتسا نم تبيلا مح سانلا ىلع هللو ىلاعت هلوقك ردةهاماو
 هيف يا(رأنلا دودخالا باعصا لتتق ) مهن
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 ايط نركب نأ تثدرا 9 بطلا ةسدئخا 5 محب عاف لدب عارلاو

 ى ل فهلا نش هدب هد ل 1 طع 0 5 ى ب ةسدنملا فك كاس : قعم نك

 ءأمق هك ذ 5-1 ربظ م ع ظ 7 506 نأ تدرا ناو ةسدنملا وهو طاؤوه

 ناو أنايسن ركذ يذلا ظفالا نع الدب هب ىنا هنال نايسن لدب بم دس اذه
 5 .٠ .٠ . .٠ 5 5 مس و 3-1 -

 لب هدصق 5 داسفل ال سعال اذه ْنَح تضرتأ 3 أستمع نولي نأ تدصق

 .ةلكلقلا كرم ةتميو تلالاو تارق لوي رهط ف ن3 1و هناح مم . ّ 55 55 رص
 ه4 1 6 .٠

 لد ىلؤي نا

 ( سمأ ةوح اهيتنش يف *اي) ةءرلا ىذ لوق يف لدبلا اذه درو دقو

 1لذ لد زنلاف ةرعف وف هارد ساو فانا را أل
 ديكو بتنا كتبرض وفن رهاظ وا ريع نم اهلطم ريعضلا لادب ا زوم الو

 ٠ ييميشاعلا لارا زرع ا ناسا دانا اديز تيوضو الد ضو

 مكل ناكدقلا اوحأ ضعب لدن نوي كب نارضاخلا ريض نم هلادبا 5 طرتشب كل

 وحن لاتشا لدب وا ( رخالا مويلاو هللا وجري نأك نأ ةنسح ةوسا هللا لور يف
 اناانسو اندجم ”املا انهأب

 «انرخ او انلوال أ درع انا نوكت هوت ةطاحالل ديفم لك لدي وا
 دثاوف

 كلام م وحن لدبلا ىلع ةزمملا لوخد بجو مايةتسا مس ١ نم لدبا اذأو
 ارش ما اريخا تمنص امو نوثالث ما نورشعا

 | لعقلاو مدقت امكمسالاف هلثم ن٠ ةلخجاو لمفلاو مالا نم لك لدبو
 دما ىلاعت هلوقك ةلبلجاو « باذعلا هل ضعاضي اناثا قلي كالذ لعفي نمو »وحن
 0 د رقما نم ةلمجا لدبت دقو ثكودعو تانجو نإايو ماعناب م دما نول اه

 “ ١ 15 رهوج دثارقلا غ»ََ

 قد



 يب هد »
 نايقتلي فيك ىرخا ماشابو ةجاح ةنيدملاب وكشا هللا ىلا
 راو ةعاغ نم ناقل“ تاك لزبا

 6 نير
 تاراعلا هذه يف مياوتلا عاونا نوب

 هلكا فلتخم عرزلاو لفغلاو تاشورم هربغو تاشورعم تانج أشنا يذلاوهو
 را اذا هرم نم اولك هباشتمريغو اهباشتم نامرلاو نوديزلاو

 امركي مل اه ذا ناحصني ال هالك بيبطلاو معلا نرا
 اوبذا نا مل مساو لاذتب مهلك ب رافال كحانج ضفخاو

 سو هيلع هللا ىلص لاق
 يف لدعلاب و ٠ ةيئالعلاو رسلا يف صالخالاب يناصوا مستب ير يئاصوا

 نم طعاو ينل نمت وفعا ناو ٠ ىنغلاو رقفلا يف دصقلابو ٠ بضغلاو ىفغرلا

 ىرافنو ٠ اًركذ قطنو ٠ اركف ىتعص نوكي ناو ٠ ىنمطق ا

 ْ | نييبتلاو نايبلا يف هاور ٠ اربع
5 

 عاميتلاو * سففلا دنع ميلحلا ٠ لاوحا ةثالث يف الا نوفرعي ال ةثالث

 هناف يالا افورعم ةئثالث ىلا اوعنطصت ال ةجاحلا دنع قيدصلاو ٠ برحلا دنع

 هش ةفاخم وه امنا هيلا هتعنص يذلا ىري هناف شحافلاو ةضيسلا ضرالا لزم

 هيلا تيدسا اهردق فرعي ال هناف قمحالاو

 نولعت اب مكدما يذلا اوقتاو سانلل ًامايق مارحلا تيبلا ةبمكلا هللا لمج»

 «نويعو تانجو نينب و ماعناب 1 دمأ

 ةوعدو هدلول دلاولا ةوعد درت ال تاوعد ثالث مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
  ريسصصسيب.- هكاففسم- ل



 سمسم يحس ل أ

 ف ٠ 4

 ايندلا يف للا ءرملا ةداعس نم لاصخ ثالث ضيا لاقو ٠ رقاسملا ةوعدو مئاصلا

 سيل -روغصلا م.اجلا يف اور هلا بكرلاو سارا نك نكسملاو حلاصلا راجلا
 بدالا خر وا بدالا لب بسنلاب رفملا

 سأنلا اهيا لسو هيلع هللا لم هللا لوسر انالو-و انديسل رشملا تاؤكلا

 نيب نموا نا مكتياهن ىلا اوت ا! تاق ةيابن مكن ناو مكتاعم ىلا ١ روتنأف ملاعم ركل نا

 يردبال ىتب دق لحا نيبو هب عئأص م هلا ام ىرديال ىضم دق لجأ ني ناتفاخع

 ةبيبشلا نمو هترخ ال 1 يد نمو هسفنل هسفن ةيدسلا لح الف هو عاق 05

 رم ولأ دعبام هدي دمع سقت يذلاو ثوأا ليق ةألا نمو ريكلا لبق

 ! بناحسا ةرقتلا يعاوفا ف هرث د رانا واةنجلا الا راد فاول ْ

 هللا مت ةرج خرشلا

 ءارملا

 اياو اي ضو هتاودأ نم فرحب ركتملا ىلع يطاخلا ن « لابقالا باطوه

 ةروصقم ١ نيعتلو و بودنلل ينو اووايهو كالذك او ودلع اوريستلاب عار

 دير ارتتوت اهني ار دي ز يأ لول ديمبلل اهادع امو بي رغلل

 بكرا هللا دبع بكرا ههلا دبع اي يف لوقتف ءادنا فرح فذح زوميو

 ءاديزاو رم ثاغتسملاو رعتملاو بودنملا مضاو ةئالث ةس فذحلا عنتيو

 نيلسملل لابو كتيغك دق كاياايو |

 خه وحن يناتلاو ليل صاومن لوالاف هبلا راشملاو نجلا مسا يف ليو
 وهو هب هيش وا ءاعدلا ميعس يك فاضم امأ وهو مكسفنا نولتقت ءالؤه متنا ظ

 فلطع وا راجلا هب قاعلا وا ا وأ امفر 3 ناب داك مانت نع يع هب لصتا أه
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 ةنالث ايو. .تاغلاب اعقرايو الخ املاطابو ةههو ايدج اوم لكلا لو هلع

 ةركن وأ هلق أم ىتعم ما نم وهف ملعلا هزح نيثالثنال كالذب ىعس نوف نإنالثو

 رورغلا عد ارتغم اي ظعاولا لوقو يدب ذخ الجر أي ىبعالا لوةك ةدوصقم ريغ
 الع وا ةدوصقم ةركن ناك ناف ةثالثلا لاوحالا هذه يف بوصنموهو

 وا ةمبش نم هب عفري ام ىلع ينب هب اهيبش الو افاضم سيل ام وهو درغم |هالكو

 فايهادبا ايو مهاربأ ايو نوفصتمايو نايتفايو لضافاي وحن واو وا فلا
 هب لوءنم يدانالا نال هب لومفم هنا ىلع بصن لحم يف نوكيو نوهيهاربا ايو
 وعدا بانم ةيئاناي و ىنمملا يف

 يعّولا بكرملاو لثم اك عومجلاو ىنإلا لمي بابلا اذه يف درملا نأ مث ظ
 هةمكأ) هذ ردقت هنأ الأ هب وبيسك كادناا لق ا ناك ا.و تاكيد وع ظ

 هلل بصنااو ردقملا مهالراظتلاب مفرلاف ملاعلاو ملاعلا هي وبيساي لوقت هعبات يفرهظتو
 ادرفم يدلنا نآك اذا ىلوالا للاسم ثالث مهلا بودحو نم ىنثاسلو

 تال زاج لصاف نبا نيبو يدانملا نيب لصفي لو لع ىلا فام نباب افوصوم الع

 .بحيو اعابتا متغلاو ورمع نب ديز اي وحن مهلا ىلع هانبلا ناهجو يدانملا يف
 رطس لوا ووو

 لعل افاضم ن ..ا نكي لوا نع يدانملا نكي , مل نأب كلذ نم طرش ىنتنا ناف

 نبا ديزايو ورمع نبا مالغاي وحن اطخ نبا فلا تابئاو مضاا بجو لصف وا

 ورم نبا لضأفلا ديزاي و انيخا

 بحاو ىناكاف سوالا دعس دعسأب وحن افا ىدانلار ركي نا ةيزاثلا

 محمم امهنيامويفاثلا دمب ام ىلا هتفاضاب بصني و ءانرلالعمضي لوالاو بصنلا
 وحن يداملا تيوتت ىلا رطضا اذا رداشأل :بصتلاو مهلا زوجي ةئلانلا

 0 ا م ب ا ا يور اس سس سس ماس سس مس ار اس اج راس وسرور ص بسسس يسم يبس سس هع ب يو يسلم ل ا سييسال اب 1 مع يي عر مو ل ميمو ص م ساول لم يا ح يايمصتل يس

 موسوس وسر يسال اسس

 ا ا ا اا ا ااا ا ااا
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 ىقاوالا كتقو دقل ايده اي هلوقو اييلع رطم اي هللا مالس

 قاطتملا اي ون ةكحلا لجلا ىوس ل ا هيف ٠١ ىلع ءادنلا فرح لخدي الو
 ءادنلا فرح فذحي نا رثثكألاو هللا اي حن ةلالجلا ظفلو كلذب ىم“ نيف لع

 ذكي 2 - م ّ ع «يصوعت الو ( اميللا اي ممالا اي لوقا ف هلمق ذشو "ىبالا لاق ةددشملا ملا هنع ضوعبو

 لجرلا اهيايوحت ةراشالا ممأ واهياوا يا طسوتبالا ل ا هيف ام !هربغ يداني

 يلا اهتيايازك ذلاهيلع لون يتذلا اهياي) سفنلا ةتاهاي لجرلا اذه اي سفنلا اهتيأ
 اه الا :ادبا ةراثثالا مسا فصوي الو تلم ىتلا هتاهأي ميف يذلا اذه انكماف

 مسدأب وأ لأ هنف ام الا.بألا اذه ف ةبا وأ ىافصوي الو 5-5 م لآ 4,

 مضت دقو ةحوتفم هيبنتلا اهو مضلا ىلع ةذب٠ ياو لجرلا اذهيا أي ون ةراشالا

 .ناو ناب فطع ويف افا ناك ناف.مضأأ ياو هالك ةراشالا مبأتو اهعباتو |

 هنا ىنبلا يدنا عب مكحو مثالا اهيأيو لجرلا اهيأي وحن تمنووف اهتشم ناك

 ديزايو هللا دبع ابا ديز ايوحن يف بصنيف لةتسلاك لمج امسنوا الدب ناك نا
 رشبو لجرايو رشب لجراي وحن يف مضيو هللا دبعابا اي لوذت اكهللا دبع اباو
 عم امهكح اذكهو يتأي اك لأ هبف قوسنملا نكي م امرشب اي تلقوا اك
 بوصنملا يدانملا

 ع افاق كراك نانا دك رز" ناز فايعاوا انه مياتلا ناك ناو

 ميقاي و ةقانلا فنا ىلع ايو ورم بحاص ديز ايوحت هيصن بجو 1 ل ينخاشن

 بحاصملا قوسنملاك هبصنو همفر زاج روك ذملا فاضملا ريغ ناكناو مكاكوا مهلك

 فطع يفو فيراظلا ديز ايو بألا ميركلا ديز اي تمنلا يف لوقت لآل |
 لال بحاصملا قوسنملا ينو نوممجا منت اي كوالا يفو رشب لجر اي نايبلا
 عيبا ىف عفرلاو بصنلاب ( اًريس كلاعلاو ديزاي الا)
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 يناثلاو التمموا اريحص نوكي نأ اماف كلا هامل يدانملا فيا اذاو

 اهتوبثو «ايلا فذح هجوا ةسجخ هيف زوجي لوالاو ةفاضالا هي هنكح مدقت
 دابعأي *ومن ةتفلا ءاقبا عم فلالا فذحو اقلا اهبلقو ةحوتفم اهتوبثو ةنك اس

 اترسح أب مهسفنا ىلع اوفرسا نيذلا يدابع اي مكيلع فوخ ال يدابع اي نوقتاف
 ةدوجلا يف بيترتلا اذه ىلع يشو ةرسح اي

 أهيف زوجيف ىب راضو يركك | لعفلل ةهبشملا ةمصلا ادع ايف هجوالا هذهو
 لعشف اهفو هاا ناكسا

 تماأيو تبااي ةقباسلا تاغالا نع ةدايز ماو با ءادن يف لاقيو
 زاوج مدمأ يتما اي الو يتبا اي زوح الو « ءأبلا نع ضوع ءاتلاو اهحتفو ءانلا رسكب

 تايثا بجو ملكتملا ٠ ءال فاضمل يدانملا بفادضأ اذاو ضوعملاو ضوملا ناد منجا

 امهيف يملا حتفتو ءايلا فذهتف مع نباايو ما نبا اي يف الا ي أ نيااي وهن هايلا |

 ءايلا نع ةرسكلاب ءافتك ارسكت وا شراك رق

 ءاريخلا تسرال 'اهعا

 ةيعامسو ةيسايق نآمسق ش
 ةنك أس ةزهثو هلوا مضب ناءؤلو ةنالفو نالف ىن< ةلفو لف يش ةععاملاف

 تزوو مونلا ريتك ىنسم ةناث ةنك اس واوو هلوأ 2 نآمونو ٠ ملا ريثك ىف م ةيناث

 قس 5 ةردلاك ؟ زيا ا

 لك نم غاصياو لاو لل ابس ثاخو قاستك لاق ثزاوأم ةيسايقلاو

 سيق هنا يف اذه لثمو سيو ناكو جرحد وحن جرم فرصتم مات ينالث لعت

 لزنأ ينعم < 0 بارضو لازنك مالا ينمب لاعف ر 5 ذا لمفلا نم
 هش هيلا ميسو صسج ياييمسسامل نر ماس مع يسم ا سس مس يع 05-7
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 عا نكو جرحد ينعب ناوك الو سأب و جارح زوجي الف لعاو لتقاو برضاو

 ب اعسسالا
 ايك ايب صتخمو ةقشم ىلع نومي وأ ةدش نم صلخم نم لابقا بلط يف

 ةحوتقم مالب رحي نا اهدحا هجوا ةثالث هيف زوجي هن تافتسملا نا ع نياحلا هل

 يوق لاي يموقلاي لصا لبقو يبوق لاثمالاب و يبوقلايو هللا وحن هلوا يف
 هيلا فاضم ىدوقو يدانم لاف ىووقلاي ليقو رصتخاف

 اكاد هل ثاغتسملا مال رسكت امكاي هيلع لخدت ملاذا فوطعمملا مالرسكتو

 (بهجملا نابشالو لوبكللاي )وحن نب هرج زوجيو رك ذ اذا
 رغن نم بابلالا يوذ لاجرالاب وحنو
 ردقم مض ىلع ينبموهو (زع لين لال اديزي اي)وحن فل متخي نا اهي

 ةثافتسالا فلال هب ىتا يذلا متنلا هروبلغ نم عنم
 ديزي أي لوقتف ثاغتسم ريغ يدانم ناك وأ هقحكسي ام صعب نا كلاثلا

 يئاودقاب و ءالل اي ملوقك ٌتاغتسسملا ةلماعم لماعيفهنم يهتم ءادن زوجي و مضلاب

 اذه يف فقو اذاو بشعايو ةانايو اشعايو !ةامايو امهترثك نم اوبجتل اذا

 هابشع اي هادم اي وحن تكلا ءاه هقاحلا زاج فلالا هب تلصو ام ىلع بابلا
 ةبدنلا ْ

 ظ

 لوالاف هنءوا *يشل عجوتلا وا اليزنت وأ ةيفح دقف نم ىلع مجنتلا يف

 نيلسملا ضمب باصا بدجب ربخا دقو هنع هللا يضر رمع لوقو هادلو اوك
 صتخي و ةاتبيهماو (ىنيح ال نم بح نمادك اوف) وحن يناثلاو هارمعاو ءارمعاو

 وحن سبللا نما نا اي اذكو اوب تاودالا نوب نم

 (ارمعاي هللا صاب ةيف تقو ه4 تربطصافميظع ارما تلمح
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 هد الصنا اعز 1 0 لوصوم وأ نان عوحعأو رهشلا م ايلا كيا ةيس السي الو

 ملعلا فالخم هامزمز ركب رفح نماو ني. .هتشم انأك اذا هاديز مالغاو هايلعأو وحن

 هنلهب ريتشي مل يذلا لوصولاو ةراشالا مساو ياك مهبملاو ةركنلاو روهشملا ريغ
 ةرهشلا طارتشا مدع ربمشالاو هال“ نماو ءاذهاو ءالجراو هاملساو لوقت الف

 ودمت يدانملاك يروكي نا 2 ١ ناهجو بودننا ين زوي و لوصوملا ريغ يف

 ١ امل فذصو اديزاو وسن هرخا يف فلا هقحلت نا !ميناث نونءؤأا ريما اوديزاو
 ظ ادءزأو اديز مالغاو وحن ر ا مصضاوأ نيود وا اسوماو وحن فلا ند ايلبق ام

 ةرسكلاو واو ةيقلا ترقعاو اتيقبا سبا يف ةرسكلا وا ةمعمتلا فذ عقوا ناف

 فرح أهلا زاد هذه ةلاحلاو هيلع نقو اذاو ك.الغأيو ويمالغ أي وحن ءأي

 مزمز ركباو-لوةت مدقت م ىضت#م للعو ءارمعأو هأسوماو لوخت تكسلا ءاه دملا

 دان يرجو اك يساو نيكملاوا قو ا هومز نك اواذك انت شاو

24 
 يدادملا يف ةلكلا رخ ! فذح حالطالا يفو ثوصلا قيقرت ةغالا ينوه

 يد الو تورم الو تاغتسم ريغ طق دصقلاب ولو ة كف رعد هنوك طرشل كيدو.

 رفعجلاب و يدي ْدَح اناسنا ]ب ىمعالا لوق وحن 2 الف دانسا يذ الو ةفاضا

 ءأت أوت ة نا ىدانملاو - ارش لعب 005 هارفمجأيو

 ْ ةيراجو ةمعاف يف نهاي و اشأب ”واكراب او راو ياطماب راجت

 أموت نكي لَنا لاو كالددعهنم * يش فدحزوج الو نيعمل ت 1 اذا ةهو ءأصو

 داعس هج امساك فرحا ةئ ة ص ادئاز. الع ناك اذاالا مخنري الف اهم

 7 ماجا معا وع

 ءأرممم عتق نعأو أريهم حنف نمأو 6



  553هع < ١١ 0

 فادح محو يحزألا نقرا أمأو ديزو ماقو 2 فالخم رقعح يف فمحايو

 بركي دعم ىف يدهم و ُ

 دئاز نكس ةلع فرح يلون نافرح وا لثم اي فرح اما يخرتل ف وذحتاو
 نأورم و اريدق: وأ اجا ةسيند نم ةكر هلق ك كك العافف ةمرأ لكم

 ساس سنا | اسي سنين ب ب يوسع فب يسوم سم ب دكجنم سوم سس مس بك

 2 : 0 0 تا

 سي ملأروةابحلا وجرت 2ةسوبحميبطم ناورهاي 2ىعاشلا لاف
 ءامسأ 0 وشو ثدح نم ناك ام ىلع ارب اروص ىممأ ب رخالاةو

 ني 2 و 3 كرم د وحي انيل سدا ام فالختي

 ةرعلا انوي داعب هوقو هنيعتس وع ان نا انو ناسك ماو انو
 تغتو يهو ونقو مح *زوحم الف قيئرغو نوعرف ون هسنج نم ل

 - لير سس بصمه دصيس مصمم | ١ مس ومص بجو دممعل

 نرغو عرفو م و - عسو

 الف فوذملا ىوت نا رظتن نم ةغل يو لوألا ناتغأ مخرألا يف زوحجيو

 روصنمو ثراحو رفعج يف قره ايو صنمايو راح ايو فعج اي لوقت *يش ريفي
 ناورك و هوالعو دوُم ىف ورك ايو والعابو ومن ايو ليهو

 هيلعو مضولا يف مسالار خا هناك هلبقام لمجيف فوذهلا ونيالا ةيناثلا

 واولا لادباب يابو ميما يف مضلأب قره أيو صنم أيو راح ايو فعج اي لوقت
 وه فالخب ةمص اهلبق ةمزال وأو هرخآ برعم مسا برملا ةغل ىف سي هنال >أي

 لادباب ءالعايو ةمه سبل اهابق ام نوكل ولدو موزألا مدعل كوباو ىنبم هنال
 ىمستو ابلبق ام حاتفتاو واولا كرحتل ارك ايو ةدئاز فلا دمب اهفرطتل ةزمه واوا
 قرفلل ثينأتلا ”اث هيف ايف ىلوالا ةقي رطلا مازتلا بجو رظتني ال نم ةغل هذه
 مسي الودل-* يف ”لسم اي لوقتف ركذملاب سبتلي البل همسك ثنوم او رك ذا "نبي
 يقف لوقتف سبللا مدعل ناتغللا هيف حصي هناف قرفلل هيف ءاتاا نكت مل ام فالخم مضل

 6 14 ةيرهوجلا دئارغلا ا
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 ْ ابعمو ملا مهب !سم اي الع ةملسم

 رعاشلا لاق كلامو دمحاك هريغ يف ءادنإ ملصن ام ةرورضلا يف خرب دقو ء

 م رصخلاو عوملا هلل لأ ّ فريرط وال ءوص ىلا وهثنعل ىلا 9

 درالا ةدشرصخلاو كالام يا

 صاصتحال ٍ

 ”ادنلاك وهو فذحلا بجاو صخال لومحم ىهاظ مسا ركذي ناوه
 نا دب ال هنا يناثلاو ءادن فرح هعم لمعتسا ال هنا اهدحا نيوجو نم هفلاختو

 ثرون ال كاينالا رشاعم انا) وحن رلكت ريمض هنوك بلاغلاو هانم مسا هقبسي
 هلوقك باطخ ريع نوكي دقو ( ةقدص هانكرتام

 دربعلا ظيلف يف كيئادي ءىش الف ليلج اي هللا كبو
 يناثلا لاثملاك همامت دمب وا لوالا لاثملا يف م مالكلا ءاثا يف اماوهو

 لا هيف ام نانصويو نامضيو |تياو اهيا اهدحا ماسقا ةعإرأ مسقنيو

 اهيناث ةباصملا اهتيا انل رفغا مهلا وحتو لجرلا اهيا اذك لمفا انا وجت أعوفرم

 انا )وحن ةقاضالاب فرعملا اسبتلاث لذب نم ىنسا ةبرعلا نحن وحن لأب فرعملا
 اهمت انب وت ليلقوهو للملا اهعبار ( ةقدص هانكرت ام ثرون ال ءايبنالا رشاعم

 بابضلا نشكي
 دق صاصتخالا نا مث فل بوصنم اهريغو الحم نايوصنم !متياو اهياو

 يبر وةعملاريقفدبملا اهيايناودق# مركلا اهيا"ىلعوجن عضاوتلاوارختلادرجل نوكي
 ءارغالاوريذمتلا

 نكي نارا نا هين ءوركم سا لم بلا هيتوم ريغ

 ظ
ْ 
 ظ
 ظ

 0000 يااااااااا ا



 0 007 تس
 ةيلع فطع ءاونس ابوجو فوذمح هلماعف ايا ظفلب نأك ناذ اهريغب وا ايا ظفلب

 دسالا كايآ دسالاو كايا لول رركب ملواررك فطعي ملوا
 الذنلالجرلاولفطلاكيلءيرجي هناف محارأا كايا كلاياف
 هلعافو لعفلا فذخ كلفن نم دسالاو دسالا .:ىم كفن دعا يا

 هزعافو لعفلا فذ رذحا كاياو هماقم هلا فاضحملا يقأو فاضملاو

 ياياو هنع ىلاعت هللا يضر رمع لوق ذشو بئاغ الو للكتملابا نوكت الو
 اودعابو بنرالا فذح رع اودعاب يايا يا بنرالا م دحا فذخي أَو

 رذحلا يناثلا نهو روذحلا لوالا نم فذغ برالا 1 دحا فذحم نا مكسقلا

 هسفن يفالت رزيهيلف يا باوشلا اياو هايأف نيتسلا لجرلا خاب اذا مهضعإ لوقو

 هديغأ فاضي ال ريعصلا نا مه ايا ظنل سفنلا نع ضوع دقف باوشلا سفناو

 وأ فطعلا طرشي ىلءاعلا فذح بجو ايا نسي ناك ناو خءذشلا يف ةياغورخا

 ظ ق١ فيسلاو كلسار دسألا دسالا بوجولا لاثف ادجوي ل نا ناجو راركتلا |

 هلعافو لعفلا فذك كسار نم فيسلاو فيسلا نم كسار دعأبو هسالا فخ

 حازأا ردحا زوجيو حازملا زاوجلا لاثمو
 مح هب ىرغملا مسالا محو هلمفيل دومم ىما ىلع بطاخلا هيبنت ءارغالاو

 ةءورملا لوقتف راركتلا و١ فطملا عم الا هلماع فذح مزاي الف اياريغرذحلا

 لازغلا لازغلا ةدجملاو

 حالسرريغب اجرملا ىلا عامك 2 هلاخا ال نم نا كاخا كاخا :
 داهتجالازلا ياداهتجالا لوقتو لازغلا ىلطاو ةدمملاو ةءورملا لمذا يا

 حرص ولو لاح ةهءاج ةهءاج ةالسصلا اورضحا يأ اههيصنب ةعءاج ةالصلاو

 داهتجالا مزلاو ةهداج ةالصلا اورضحا لوةتف زاج لماعلاب

 ايي يي يا ببي-(ب--ا-تب-بر
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 لاعقا | ء[سا

 لب#ت الو المح ينو اهانمم ىلع ةلالدلا يف لاعفالا ماقم موقت ظافلا يش ||
 اهلمع يف يناثلا ايس“ يف لوالا نارما اهب قلعتيو اهتامالع

 ,ينعي نأتشو دعب ىنعب تاهيبك ضام لمف مما ماسقا ةثالث ىلا مسقنتف

 واولا ديدشتو زها مستف تفي هواو رهشلا ىمم فاك عراضم لءف 8 قرتفا

 | يعيب همو تكس يهمك | لعق مع ءأو بج | ىنه؟ ىوو مجوتا يعد

 لبذا ىنعب لهو فغكا

 لاعف' «ايماأه رما لوا نه تعضو ام ينو ةلهترم نيم ىلا اضيأ م ا

 0 ىنعي كءارو وحن فرظ نع ةلوقئم اما ظ0 مدقت 5

 ظ .دورجتو راج ن عاماو تبلا ىتعب كناكمو ذخ ينمي كنودو مدقت يف :.< كمأمأو

 ظ ماظيلاو كيلاو (كسفنا كيلر ةئمو اهمزلا ينعم كنت كلك

 تمتد أ نع 00

 هارج كاف هرعو هزاع اه نهم واراد ضل الع هلب وحن هلعف لمها
 ءابصنو انوني ل ناو اهلمف بانم نايثان ناردصم اعف هابصنو انون وا ةفاضالاب

 البو فك الا هلو اديز اديورو ديز ديور لوالا ىلع لو#ت لعف امما اعف

 92 6007 يناثلا لمو فكألا

 بالطخلا فاك هب لصتا امالا ةدحاو ةلاح مزلت لاعفالا ءامسا عيمجو
 الف يعامم بابلا اذه ميمو مما تود اكنود كنود كنود لوقتف كنودك
 لاكاو بارضو لازغك فرصتلا منا يثالثلا نم ارما لامف نزاو ام الأ ساقي

 اريك دعب لوقي تابيه لئاق نأكك ةفلابملا دصق اهبعضو ةدئافم بارشو



 ا ١٠١١ وف

 ابنم نون امو تكسا تكسا لوقي هص لئافو اريك رجضتا لوقي فا لئاقو
 ةفرع نوني ملأمو ةركنف

 وحن هموز مزاتو هني لعل ىدهتتف هنع تبان ام لمع لمعت اهناف ايامه اماو

 هيلع لبقا ىنعب ديرثلا ىلع وا هب لجت ىنعب ديرْلاب وا هتئا ىنعع ديرتلا لهيح
 مدقتي الو دعتم بجتساو مزال نريما نأف بحتسا ىنعم نيم اك هفلاخم دقو

 لشم ام ةروك ذه لم#و ديور اديز الو كيلع اديز لاقي الف اهيلع او معمم

 لومعم ىوادذ (متود ىولد مناملا اهيا اي ) وجن ليلد اهيلع لد ىرا ةفوذحتو |

 مدقت امل هل الومت# سيلو روك ذملا هيلع.لد ًاقوذحم كنودل

 تارصلا ءاسا
 نم هكح يف امو ناويحلا نم لقعي الام هب بطاخي عون نيعون ىلع يف

 ١ 3 جاجدلل جدو ريعبلل 42 راه ر حو لبا سدعو منغلل ا نييمد الا راغص

 | كحاضال 2 ٠ لبالا برعشأ بيشو بارغال قافك توص هب ىحي عونو ريغصلل

 ةيعامم اهلك تاوصالا ءامماو

 ديت ظ
 هدعب أمو ىدانملا ماكحا نع تارابعلا هذه يف ام نه

 يغبلاو كابا ٠ مكسقنا ىلع ا سو هيلع هللا ىلص لاق

 00 000 مب نم نا ىنفف هللا ناف

 نييتلاو نايبلا يف هاور ٠ هلهاب الا ءىسل' ركملا قضال
 ارمعاي هللا ماب هيف تقو هل تربطصاف الع ارما تلج
 مولع في اولاغت دودج ىلا هدنسيو هيوري معلا ثراواي
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 يض 1٠١ و«

 مالا ىلع ىنخم ناريكأ سمشلاو ةيفاخ ريغ ْمِف رففلا رثأع
 هعرصت نوح يباج 3 ماق ال  ائوده فيلا عارشب يذلا اذأب

 ( يباحصا يف هللا هللا )

 ناشي رهدلاف ةنس يف تنكنأ هدعاسم زملاب احرف املاظاي
 فرايو ءاملا ريغب تنافرشبا هتريس ىضرملا ماعلا اهيا اي
 ناظ كشال اهني اه تناف مج يف ككاو لهجلا اخاايو

 عزومملاو يجتشملا هلا نمأال  ابلك دئادشال حري نمأي

 للملا ريخ اهب تصخ اًمكح تعج اباصو معما ”ىنب يا

 كح

 ةدابعلا ىلع ىوقاو ندبلل عصاو فرسسل نم دمنا هلاف توق يف دصفلاب ,كيلع

 فرصني ال أم

 فرملا هبشي مل ناو كمت" ريغو دن نو لهيك لا مسالا نا لع

 ريغ ىمسيو لمفلا هيشا ام اهدحا نيمسق ىلع برحملا مث انكمت*و برعم ىعس
 انكممو ًافرصنم يعمي و لعفلا هبشي ملام يناثلاو ركما ريغ اتكمت#و فرصن

 ةفاضالاو اهنودبو لآ عم ةرسكلاب رجي نا فرصنملا ةمالعو نركما

 تبثو اطخ فذحت ةنك أس نون وهو نيونتلا وهو فرصا هلخدي ناو اهودب و
 ةمتفلاب رو نيونتلا اذه هيلع لخدي الف فرصلملا ريغ اماو فقولا ريغ يف الغل

 ناعون وه مث دمحالابو كدجاب تررمومن لأ هيلع لخدت و فضي ل نا
 فلا هيفام اهدحا نائيشوهو ةدحاو ةلعل هفرص عنو ام لوالا عونلا

 هيف ينام تراك الع ءاسجل ةدودمم وأ لك كا ةروصقم ان تين انلا

 ءامساو ءازجاك لاعفا نزو اهنم سيلو كلذ ريغ وا لثه اكلع ريغ وا ءاي رك رك



# ١١ 

 لي ءاقم وا لعأفم نزاوملا ع عش ١ يناثلاو -7 .صلأ ع يف اهن 'أزواة 44 رعب "كلاما معو

 ليوم نقاط نارك دلع ن6 ناوين قرف اوضو ميياصمو دجاسك
 روظلو هر لسيف امصن مهاردكو نوني و هؤاب فزوتف ارجو امفؤر ضاق ةلماعم ||

 ىعسإو « يلايل اهيف اوريس رشع لاياو رمتلاو شاوع مهةوف ترمو »وحن هلق |
 نيونت سيلف ةفوذحملا ءايا نع ضوع هنال ضوع نيون: شاوغ و نيون

 درغم هنا مه لب وارس ظن عجبا اذهب قبو فرص
 20 اا

 7 ةركن هفرص عن أم [هدحا ناءون وهو نيتلعب هفرص م عشت ام ىلاغلا عونلا [ بحجه 0 3

 ت”سرو ىلع وأ نا اركسك نالعف ثزو لع تناك اذا ةفص عضو اموهو ةفرعمو

 طرتش.ف نالعف نزو اما ثالثو 2 ١ لفل نع اهب الودسوا ماك لءفا
 ةرشع عبر | يف الا اهب ثنأتلا ممسي ملو فرص !مب ثنا ناف ءاتلاب ثني الا هيف || * د و ماه + 0 ده ل 6-2 حبس

 هلودب موضعب امظن ةلك |
 انالح(1١)تئاتساذا انالعال ىلمف رجا

 اناحصو(ت)انأاف.سو(؟) انانضو (*) انانخدو (؟)

 اناصمو (9)اناوشقو (4) انالعو () اناجوصو (1)

 انارصن (١؟) نيعبتاو  انامدنو(١ ١زاناتومو(١٠)

 انايلاو(64١) ةغل ىلع اناصمح (١؟) نييف دزو

 ليوطلا لجرلا (؟)راحلا مويلا (؟) ملظملا مويلا 2) نطلا ريك )١(

 نايسنلا ريثكلا (7) ربظلا سبأيلا ريعيلا )١( مغ هيف سيل يذلا مويلا(0) ||

 ىراصتلا دحاو (159) مدانلا (١١)ديلبلا(١ )٠ ميئللا () قاسلا قيقرلا (8)

 هبلالا ريبك (11) نطبلا ىماضلا ءاخلا معتفي (1؟)

 كراركمل يشطعو يبضغو ىكك لق نزو ىلع هش وش اهادعأمو

 0 اس سو



 يف امهنال يحلل دودأو ديقلا داون لعُأف ءاتلا هقؤم لبقي الاو ةيلصا ةفص

 يظمل ركاو لضفاو رمخا وتو ةيهسالا اههيلع تارط امناو ناتفص لصالا
 ةعص نكي مل نآف ثلاثا ثنؤح الو ىلضف يناثلاو ءارمح لوالا ثنؤم ذا ةركلا

 لجرو عبرا ءاسنب ترره لود فرص لمراك ءاتلاب ثناوا عبداك لصالا يف

 لمرأو هم ةصولا هيلع تارطو مواعملا ددعلل 5 لصاللا يف مضو عبرأ نال لهرأ

 ياو كسلا دعنا ترضي كادوا 5 ارئاون لدزا نحو لاش لير | ةقازف

 لاحلاو لصالا يف ءامسا اهنوكل ةيحلل يعفاو ناليخ يذ رئاطل
 ىلا اذكهو ثلثمو ثالثو ينمو ءاثو دحوتو داحا ويف لدعلاوذ أماو

 ةسمخ يا سامح اويهذو ةعبرا ةعبرا يا عابد موقلا ءاج لوقتف رشءمو راشع

0 

 الاوحا ا ابخا الا نوكت الو ةسم

 هيف بجي هنال ليضفت لمفا وه يزلارخ ١ نع لودعم هنال ل طظقلو

 ان كروم لوقت ةفاضالاو ل1 نو دروع ناك اذ الظن ريك ذتلاو دال |

 نع اوادمف رخآ ها اولاق مهندكلو رخ ١ لجرورخ ! ةأرم اررخا لاجرو حا

 او فرحا نارخ ١ اواق اك (رخا مايأ ن٠ ةدعف ) ىلاعت لاقر + ]قل

 رخ ! اهركذم ىتأا اما ءاخلا مستفب 500 ةرياغم ىنعب ىرخا ممج رخاف

 هباع ناو) ىلاعت هلوق هنمو ةرخ أتم ىبعب اهبنال افورصم رخا ىلع اهعمجل اهرمكب

 ةرخالا ةاشنلا ءىشني هللا مث ليلدب ىرخالا ةأشنلا

 أل ةفصلا نال فرصلا عنم ىلع قب عاونالا هذه ._'رم ءىشب ىعم اذاو

 للعلا اعولخا ةيعستلاب تهذ ١

 ك6 ملا

 1 سا 9ع

 دنع فورضم بايلا اذهو ة هل "1 ملظعل نايك هل ثنؤمال وا ناشطعو نامضغو

 نوكي نا هف طركشف لعفا ترو أمأو ادارطا ممدنع ءاتلاب هثناوم 8 دسأ ىنب



 ا 07000 جا تان راو رو بز وحس جحا و سل ومب ع جوع مو وول ع سوسو وسم تسمم 7 ل ول اوم سال ماع م وأ يسوواو جس سل

0 

 2-2 انتخب

 ةعبس وهو ةركن فرصنيو ةفرعم فرصني ال ام يناثلا عونلا
 هيف باغي وأ لعفلا صخم نزو ىلع نوكي ناب لعمال نزاوملا لءلا اهدحا

 جرختسا لوالا لاغم مسالا ين اذ ينعم الو هيف ىنعم اهل ةدايز ىلع لمتشي وأ

 لعفلاب ةصاخ نازوالا هذه نافةليبقل لئدو سرفل رعّتو ًامالعا لتاقلو قلطناو
 برضاك دالب ءامسا وفداو انساو لبرا يناثلا لاثءو ردات مسالا يف اهدوجوو

 هذه نراف انزو قبس ام قسن ىلع ًامالعا ماو عبصأو دعاو بتنك او بهذاو

 هريغ يف لو لعفلا يف بلغت نازوالا

 مسأ فوتو 6 "رك اك أكاو بهذاك دمحاو لكف! ون كل 0 لاثمو

 الو لمقلا يف ىنمم اهل املوا يف ةعراضملا فورح ذا دلب مسا رمدتو ديزيو دلب
 نم ةدءرلا ينمب وهو هل لعف ال لعفا نزو ىلع لكفا !:اوقو مسالا يف ال ىنعم

 فيرمعتلل ةفرعملا يف هفرصت مل الجر هب تبع ناف فورصم فوخوا درب
 لمفلاو مسالا يف نوكي ام اماو حاصصلا يف اك ةركنلا يف هتفرصو لمفلا نزوو
 فرصلا نم عني الف مسالا يف بلغب وا ءاوسلا ىلع

 . نآأبيصاو نائطغو ناّمعو نارمتو ناورك نيتدايزلا وذ ماعلا انا

 ممجك دكو:لا يف لمف اهوا عاونأ ةثالث اهرهشاو ةلودمملا ةفرهملا ثلاثل
 تاوالمف نع ةلودعمو دك ',ماريع# ىلا ةفاضالا ةينب فراعم اهئاف عصإو عت و

 ىلع عمجي نا امسا ناك اذا ءالمف سأيقو *امصيو ءأعتك و ءاعج اهتادرفم نآف
 تاوارعصو ءارعصك تاوالعف

 لأ رم ادرجم افرظ لمعتساو هنيعب موي رحص هب ديرأ اذا رحم اهيناث
 امو هفرص 5 « رح ست مام وع مههملا امارح ةعنجلا موي تنك ةفاضالاو

 رحسلا باط وحن ةفاضالا وا لأب هفيرعت بحيف نيعموهو فرظ ريغ لمتملا

  9دئارفلا الجوهرية  ١١ 6



 دعس سس وسب بس

6 4 
 هرعت وا رخسلا ةمدللا موي كلج ومن ةفاضالاو لأ نم درجي ملامو انلبل رح

 ريغ ةرهاظ دلع هيف سيلو فرصلا نمأع وام مك* , دا ركذلل الع لعف اهنا

 نم ةعونمم مالعا هذه نا اوأ أر امل مهنأف جزفو حب و لحزو رفزو رمع وحن ةيلعلا

 قسفو ردفك لدعلا نزولا اذه يفرك دقو ةيلعلاريغ لع كانه سيلو فرصلا

 نع نالودعم نارخ الاو رداغو , قسأف نع نالودعم نالوالا ذا متكو عمجو

 ةلودعم اهنا اوردق مدقل اك رخا نع ةودقم ارداف رواكو تاراتتكو تاراغ

 | لوده٠ رفزو ماع نع لودمم رمع وهف هنع لدعلا ةرككل لعاف ن 7

 اذكهو رفاز

 معلا سماخلا توءرضحو كبلعيك جزم بكر ل اللا علارا

 ىلع اد ايباز وا ةيلطو ةيطاخك ءاتلاب ناك نا فرسصلا ملا

 وا روجو ه5 ايممتاوا ىلغاو رك طسولا كرخم وا داعسو بنيرك ثالث
 فرمملا دعدو دنه رن يف زوو ةأرما مما ديرك ثنا ىلا رك ذملا نم الوقنم

 ةيمهعالا ةغللا يف هتيلع تن كنا يحال ملعلا سدامتبلا ب ىلوا وهو هكرتو

 م فرص ماج وحش ناف ليعامماو ميهارب رباك ةئالث لع دازو

 و حاصو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم اماو ثييشو طولو حوندك ين ىنالثلا اذكو

 ف ةيقيو نصاب ذه مسج و ةيبرعءامسا اهنافمالسلاو ةالصلا مهيلع دوهو

 يئانتملا عنأجانم هب ىمسايف ةيلعلا عم ةمجلا هبشيأضيا عنهو ةيمجتا ءايذالاءامعا

 هيشو ةزعلا فرصلا نم عنج هنأ مجاشكو ليحارشك هئنز ىلعهنوكل هب ؛ قحلا اهوا

 وا دجاسم هعما نيف لوقتف هتئز لعوه ام ةيبرعلاداحالا يف سيل اذهنال ةىعلا ظ

 يقاوبلا ازكو دجاشم ت تررمو دجاسم ثي ارو دجأسم اذه ليوارسوا حيباصم ظ

 تبن لوالا نيلع ا قلك هما قاحلالا فلاب موتخملا معلا عملا



 فرصتف اهيونت زوجي هذه نا ثبن نأتلا فلا 58 قرذلاو ريش ىناثلاو

 ةطاق بر لوقت فرص ةيلعلا هيسس دحاامركت اذاو ثنأتلا فلا فالخي

 فرأت ام كلذ نم ىتتكسي ؤ ىطراو بركي دعمو يهارباو دي زر و رمتو نارمجو

 مدقت اك ناركسو راك ةيلعلا لبق ةفص
 تلخد مريد ةلوةك رعشلا يف ةرورضال فرصني اإل ام فرصني دق ةقث

 الالغاو الالعم ) يئاسكلاو عفان 5 ةءارقكرثنلا يف بسانلو ( ةزينع ردخ زدخلا

 فرصني ال ٠ فرص نوي عل ُثو الالغا ةيسانمل اللسالس فرصف ( اريهسو

 اتلطم فرضني أم عنم ناونع مهضعل دنعو اًهلطم

 96 نيرت 6
 فرصلا نم عونملاو فورصملا ند تارابعلا هذه يف ام نيب

 ملام ك6 1و اكوام كلعجو ءاينا مكيف لمجذا كبل هلل ةم اوركذاو »

 0 نودإنت مركلمل منا هم نوذفختلو ٠ تراملاعلا نم ادحا تاي

 رمعو ركبوبا ٠ةعبرا نودشاللا ءافاخلا « ايقرش 0م اهلها نم تذبتلا ذا يرد
 هلل دجلا ٠» ناريح ةحيرف الب ململا وذو ن الغ له الب لثملا وذ ٠ ىلعو ناثعو

 عابرو ثالثو ىنذم ةمضجا يلوا السر ةكئالملا لعاج ضرالاو تاوونلا رطاف |[

 دواد هتيرذ نمو ىلبق ند انيده ًاحونو انيده الك بوئيو قمحا هل انبهوو

 ايركذو نينسحلا يرمي كالذكو نوراهو ىسومو فسويو بوبآو ناولعو

 ًالكو لولو سنوي و مسيلاو ليغامساو نيحلامهلا نه لك سأيلاو ينسيعو ىبحنو
 نه ءاشي ام هل نولمت! نوركشي الفا براشمو مفانم |هيف ملو نيملاملا ىلع الضف

 باوجلاك نافنجو ليئاتو بي راحم

 رلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رجابم بري



 ص 1١1١١

 يهذم قحلا يهذم الا ىلامو ةءيش دما لا الا ىلامو

 ناولالا ةييملا تاتأبنلاو ةرهابلا راهزالا ين يملالا ع هدب ىلا رظنا

 لاحم تاذ بلاجت يدجربز رضخاو مصأن ضيباو مقاف رفصاو ناق رمحا ن

 هللا كرابتف اهعدبم لاكو اهتراب لاجج لع لدت لاك تاذ فئاطلو

 لمعلا با عا

 بص ةعب را ةريشع بصاونلاو مفر مزاجلاو بصانلا نم لعفلا درجت اذا

 ىنرجعلا ومن الظمأ هيصنقق عراضملا ىلع لخدت ناف قو اذاو نأو نا ىو ايس

 ترعاؤ ين ماق نا ينجي و العم امهيصتتق ىمالاو ىفأملا لعو مو نا

 ابنال بابلا ما يو ردصب اهدمب ام عم اهكبسل ةيردصلاب ىهمتو مق ناب هيل
 أ نارقث نا) هليتكك ةيردصملا ام ىلع الم ابلمهي مهضعبو ةردقمو ةرهاظ لم#

 0 نل ىلامت هلوق هنمو ( ادحا ارعدت الاو مالسلا ى ا

 ةءاضرلا ' 2

 | يف ةرسسفأاق يصنت الف ةليقثلا م ةققحمو ٌةذئازو ةرسمفم 2

 «كلفل!متصا نا هيلا انيحواف هوت هفورح نود لوقلا ىنعم اهيف ةلمجي ةقوبسملا

 انور نوب ةعفاولا وأ ريشبلا ءاج نا الف وحن الل ةيلاتلا يم ةدئازلاو

 وحن ولو مسقلا نيب وا ( ملسلا قراو ىلاوطمت ةيبظ ناك )وُث

 ( لظمرشلا نم هدب كل ناك متناو انيقتلا وأ ترا مسقاف)

 نم 5 نا لع ” وجت 5900 ةعقاولا يش نأ نم ةفدقماو

 ديفي امم هوو نظ دمب تعقو ناو الوق مهلا عجري ال نا نوري الفا ىًمرم

 ةمف نوكت نأ زا را>و مجرالاوهو عراضملا بصأو نم نكت نا زاع ناحجرلا



 2 لام

 يف اوفلتخاو ( اوكرتي نا سانلا بسحا ) يف بصالا ىلع اوعمجا دقو ةليقثلا نه
 ( ةنتف نوكت ال نا اوبسحو )

 وحن هانعم ىنني و لابقتسالل اصلاخ هريصي و عراضملا بصني فرح ناو

 الا بصنلا لمعت الو ءازجو باوج فرح اذاو اربصلا قملت ىت> دجمنلا غلبت نل

 نأ اباود كمرك ١ اذا ون اه الصتم ال.ةتسم اهدعب لءفلا ناكو تردص نا

 اباوج قدصت اذاوحت يف الو كمركي اذا ديز وحن يف يصن الف كروزأش لاق
 وحن مسقلاب لصفلا رفتغيو كمركا ديزاي اذان يف الو ائدلاو بحا لاق نأ

 ( بيشملا لبق نم لفطلا بيشي 22برخم مهمرت هللاو اذا)
 لاف ريس فالخ عم ابامع طورش مهضعإ عمج دقو

 القتسم اهدعب العف تقسو  الوا كتلا اذا !اذالمعا

 الب وا هادن وا فاجم الا الصفت نا اهتلمعا اذا رذعاو
 البلا سيئر روذصع نبا ىأر لع رورجي وا فرظب لصفاو
 فالؤب «كتاف ام ىلع اوسأت اليكك »وحن ةيردصم تناك اذا بصنت كو

 نا ةليلعتلاو مدقتملا لاثملاك ماللا تمدق نا ةي ردصملا نيمتنو راك ةيليلعتلا

 هلوقو  سلتخم ريغ ىنتدعو ام ةيقر ىضقتل يومن ناوا ماللا اهيلع ترخأت
 (ركنم اينغالا نيب هاود نوكيال قو يف نارءالا زوجي و اعدختو رفت ناايك

 ةللعتو ةراج تناك رده : فتراو ةيردصم تناك الق ماللا ترد نأف

 بصاوتلاو لثم م رعشلا ين رمظت دقو ةردقم نا ةيلياعتلا دعب لعفلا بصانو

 رعضت اف دحاو دعب ازاوجو ةسمخ دعب ابوجو نا رمضتف ةتمم أهريغب بصنت ىلا

 باوجلا يف ناتمقاولا واولاو هافلاو ىتحو دوحجلا مال وه ابوجو هدعب نا
 هللا يراك امو » وحن ىننم ضام صقان نوكب تةس ام دوحجلا مالف
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 حالا وا .ىلا.ىنسب ىتلا وادع 7 9 لرذعيل هللا نكي ل ممف تاو ميش ا
 ةلأأسلا نمت ناالا وا ةل أملا يىبرهفت نا ىلا يا ةل أنما ىنرهفتوا كنمزلال |

 كردا وا.يدعصلا .نلبمستسال ) هنمو ارش دش ىف أبليق ام.ناك اذا ل والاف ١

 (امةتسن قا اهبونك ترك ) هنمؤ ةدحاو ةعفد يضقني نك اذا.يناتلاو.ىنملا

 وسم بسلم

 ايةتست ناالا يا

 اهذدس لحفل ناك اذا للملا مال وا ىلا .ينء« ىتلا ةراجلا ,ىتح دهب اهثلاث

 .بيغت .ىتح نريسال ) وحن ملكتلا نمز رابتعاب هابقتسا ناك ناب ايةيقح البق نسم

 مال .ىنمب يناثلا .يفو .ىلا ,ىن.:.لوالا يف .ىثو ةنجلا.لخدا ىتح تانساو سما
 .لوسرلا .لوقي .ىت > اوازازو >ون اهلبق ال ةبسنلاب ناك ناب .قيقح نيغوا ليلعتلا

 ةازازلا راجعا هلاقتسا ناف |

 .لاحلاب الوانه وا هور الا ىتخ ديز شرف هون الاح ناك اذا مفرت دو

 نيذلاو لوسرلا ةلاء ىتح يا عفان ة ة*ارف يف مفرلاب *لوسرلا لوقي ىتح ظ

 ةيعملا واوو ةيبدسلا هاف دعب .سماخلاو مبارلا كلذ تاوقب دي 0

 هللا رملي الو ارتوهف بييلع ,يفقيال )وع لرالاف نيصام ب اطوا ىش نياقويسم

 [نيرباصلا رلعإؤ 5 اودهاج نيذلا

 ءاعدلاو كنلعاو وأ كناءاف ينرز و رمالا لخشي باطلا وهو يناثلاو

 . كبدؤأف لساكت الون ىقدلاو( اخلاص لدعاو ا اخلاص لمعافىنقفو بز )وُ

 و ينّدلاو ىنيطمتو وا ينيطمتف لام كدنغ له و ماهفتسالاو كلبدؤاؤ وا ||
 (ىلك د ىضرااش حدم دوقع اهظناف ىلوندت يكاركلا ثيا) ]|

 هلعل )وع جرت وا كمركنو وا كمركنف انروزت الاوت ضرغ وا |مظناو حصيو

 ظ ييلمتو وا ىنم يلعتف ةرايز كنم نكيلر يدقتلاو (ىركذلا هعفنتف ركّذب وا كري



 و 11١9 و

 تديقاماواهليو امردصم ىلع أاهدعب أم عم نا نم كبيسنملاردصألا فوطملاف ينم

 نيتيفانكت الا نمو لعفلا جي رص ىلع نتفطامل ا نمازارتحا ةمملاب واولاوةييسلاب ءاقلا

 ءاوملا عيرلا لست ملا ) هلوقو فطعلل اهناف « نورذتعف مهل نذاوي الو هون

 بدمألا ىضتقل ةيببسلاو مزجلا ىضتقي فطعلا ذا فانئتسالل اهناف ('قطنيف

 ملا ون اريرقل الت يذلا ىننلا نعزارتحالل نيض# امهنوكب باطلاو ىننلا ديقو

 ومت الاب صقتنا وا اين وا ىبقحلا مايفتسالا درت ملاذا كيلا نسحاف تأت
 ناك ناب ضحملا ريغ بلطلا نعو انثدحتو الا نيت ات امو اندحتف انيتأت لازت ام

 ,سانلا مانو ثردحلا كبيسحو كمرك اف لازن وحن ريخلا هظفل ام وا لمفلا مساب |

 ة.بسلاو اناا يبلطلا دعب هافلا تؤذح ناف عيمجا د مفرلا بجاو 1

 ني تيدحلا كبسح كمر < لازن ( لتا اولاعت لق )ون لمفلا مزج ةدوصقم
 لثا اوت أت نا ريدقتلاو ةفوذح ةيطرشلا ناب موزهم وهو سانلا

 ( نوبعلي مهضوخ يف ممرذ مث )وحن عفرلا بجو ةدوصقم نكت ملناف
 زاج مث نف هعضوم يف ال نا عوفو ةح يهنلا دعب مزجلا يف طرتشيو

 عنتمأو ملست دسالا سرم ندت الا لاقي نا حصي ذأ مكس دممالا نم ندت ال

 0 7 ا نا ريدقل ةحس هريغ دعب و كلك أي دسالا نم ندت ال

 ىنممال ذا دجصسملا يف ىلصا كتيب ني افالذمب كرزا هينفرعت نا يا كرزا كتيب

 روجسملا يف ىلصا هينفرعت نا كلوقل

 نرتقي لو ىفنم ضام صقان نوك اهتبسي مل اذا ماللا دعب رئاجلا مضوملاو
 ناف (نيلملا لوا نوك ١ نال ثرماو نيملاءلا برل ملسنل انرم او )وجت الب لعفلا

 جدكؤرم وا ةيفان الب لعفلا نرق ناو راممنالا بجو روكذملا نوكلاب تقبس
 ,ذهو (باتكلا لها ملعي الثل ةممج مكيلع سانلل نوكي الثل) ون اهرابظا بجو



 0 يم مممممحجسع لا

*»0 ١ 
 متع بعذيل هلل ديرب اها »ومن ةدكؤم ةامسملا ةدئازلا ماللا لمشت ماللا
 نوكيل نوءرف ىلا هطقتلاف » وحن ةروريصاا مال ةأمسملا ةيقاعلا مالو « جرا

 انزحو أودع «
 مالا ليو يف سبل مسا ىلع لعفلا فمع اذا اهيا نا راقا رقت

 (هيسفراف رثعم عفوت الوأ ب ىنيع قلو ةءابع سبلو )ومن واو متو ءافلاو واولاب

 ( - ىنيعرمل ناوزوجيث  همبلت وا ىعسلاب معلا لأنت  هلفعا مث اكيلس ىلتقو يا

 ومن لعفلا لبوأت يف ممالا نآك اذا ما هلت ناوا - هلذعا نأ مث هيضرا ناف

 لمع !اليوأت ١ يف ممم أرئاطلا نال لمفلا مفر بجيف بابذلا ديز بضغيف رئاطلا

 ربأطي يذلا ىنمم يف هنال
 ماللاو الو ل فرحأ ةعبرأ وهو ادحاو العف مزجي ٠ ناعون لعفلا مزاجو

 الو «داري لو دلي لهون يملا ىلا هانعم بلقو عراضلا ىننل ىعف ملاءافالو
 الهوحن م فال لاما الصنم نكي نا اهتم يف طيتشبوركذ يف

 هنوقوذسو هوفاذ ام ن الا ىلا ىا «باذع اونوذي

 نسحا املا «كردص كل حرشن ملا وح ريرتتلا ةزمث امهيلع لخدت دفو

 ( ةعس وذ قفل )وحن يندالل ىلعالا نم بلطلا وهو ىمالل نوكت ماللاو كيلا
 هذه لخدت ام رثكاو ( كبر انيلع ضْمِل ) وحن ىلعالا ىندالا نم ءاعدللو

 وجن بطاخلاو لكمملا عراضم ىلع لخدت دقو مدقل ام بئاغلا عراضم ىلع ماللا

 ماذا رمكلا بجبف نكستوا ا (اوحرفتلف كلذبف ماياطخ لمعت
 م م واواولا وأ ءافلاب تقبس اذا ناهحولا زوجيو ص متل وحن 'ىش اهقيسب

 مث مزح أو ردح اوذخ ألو كعم اولصيلف ) و ربشا نياوالا دعب نيكستلاو

 ( مهثفن أوضقبل



 ظ م
 ظ فيم ال وم ىفذالا ىلإ ىلعالا ن منال فكل باطوهو الالم

 ( انذخ اون ال )ومن لمالا ىلا ىلدالا نمأمزاج الط كرتلا بلط وهو ءامدللو |

 | يلاو ناو ناياو ىندو.ىاو ام ذأو اعسو نمو امو نأ يو نيلمف. مزمن امو
 قافنالاب نافرح امهنافام ذاو نا اده ام هليسا اهلكو اكو اييحو |

 ىاو هريغل اعمو أمو لقاملل نمو.ظرشلاب بارما قنيلمف درجلام ذاو قاف
 ! لامق اهنيك ناكل احر ا ناباو ينمو هيلا فاضت أم بسمب

 هرازجو هياوج يلاثلاو طرشلا لف املوا لري مز تاودالا هذهو
 (] يف عراضملا مزج بميو ناكامتم وا نايضامو نادرام اما اهب ناموزهماو
 رن ومن ناهجولا هيف زرمي هلاف ىضموأو ضام هطرش ابارج ناك اذا الا ةعسلا

 ( مرحالو يلام باغ ال لومي 0 ةهم موب للحل هانا ناو)

 دو اماماو ام عمال مزجنال نيكو ثيحو ذا ( هيث ) ىفرت لسإكتل ل نأ

 وجي ناو تاو كاياو يو يا اماو اهلمام لوخد عت يناو اعمر
 نارمالا ايف |[

 سلجا سلم اهيك من ينمو ظنت هطرشل هئاج هلام اهنيك يف بيو
 أمو م هضري اوركشتمناو )ثاودالا هذه نما ٠ هذا سلبت انيك زوم الف ا

 ( هب زبي! ةوس لمس نم هورفكب ناف ريخ نم ولم
 ملأ سانلا ىلع ين افاخ ناو ةقيلخ نم كرما دنع نكت اعمو)

 0 مانا سني. .٠ نما تتاانتت اننا كنوز

 دهنمت ليا كلفع رثتسي ركفتل ىنم ( ىنمحلا ؛انمالا هلف اوعدت امايا)

 مران كشمب ضرن يا (نولا مكردي ارزكت انا ) مدفت
 | نلجأ ىلمئانك (نامزالا رباخ يف اءاجن هللا كل زدفي نسم اميح)

 #00 ة-ةررجلادئارلا ق0

 ؟ نكاح تانسم ةنج هيشح وسساساااب موتي وسيع ومعي أ نع ال جلا م- اديس معلا حسا 2 ةييصسالا اهل يسع حا ةييييسلا ثنا 5



 كآذو ءافلاب هنرف نيمت طرشل 55 نوكي نا 43 ل اذا ظرشلا باوج دئاوف

 مم لوق يل ةعرمب مماوم ةعبس يف

 (سرفغتتلاودقبو نأ اهو دماججو ةيلط ةبععا
 هلا“ قوبحت تنك فل ريدق 8 يش لك ىل يف ريف كاسي ناو )وم

 الام كن لقا انا قرت لا) ناونث الف مدخلا تدرا ىلا ( هلا كيب ينوعتاف
 نق ريخ نم اولمفي امو) هتلاسر تغلب الل ىلءغت مل ناو ( يلر ىسف !داوو

 ناو ىرخأ 4 مضرتسف مترسأف ناو لبق نم 4 محا فرس دف قري ا هورغكي
 (هلضف نم هللا ياي فرمف بع من

 بم مس مانا ةلالث ىلع همدعو ءاقلاب ىرارتقالل ةبسنلاب باوجلاو |
 نم دق هصيق ناك ناو »ومن ىنممو أظنل يغاملاو مدن ام وهو ءاقلاب هلارتفا

 فرصتلا ىغالاوهو هيأ مث مسنو دق ريدقت هل بيو“ كدصن لذ

 ديز ماف نأ وحن ديعوو ادعو هب درصفم ريغ ىلبةتسم هانعم يذلا دف نم درجلا

 ادمو هب دوصقلا يدم لبقتسملا ىفألا وهو ناهجولا هيف زرمي مقر رك ماق

 لب نورقملا عراضملاو (رأنلا يف مههوجو تبكف ةئيسلاب هاج نمو )ومن ديعوو

 . الو اسمي فاخي الف هبرب نمؤي نمو ) كنها لف كونت نا رحت درعلو الب وا
 ءانلا مدم مم ناموزجم درو الب نورقلاو (هنم هلل منيف داع نمواتمر ||

 هاظأا يفو ةيمسا ةقيقحلا يف ةلوللاف فوذحل ناربخ اههنا ىلع ابعم ناعوفر»

 نزار )وك هينا :اج,باوجلا ناك اذا ةيئامتلا ازا هانا لاذ دو ةلمف

 ناومن ةيبلاط ةيمسالا نكت ملام ( نوطنقي ماذا مهيديا تمدق اب ةئبسم مهبصق

 سااجورم اف ديز ماف نا وحن ناب ةردصم وأ امب ةيفنموا هل ليوف ديز ىمع [؟

 طرشلا ىلع فطع اذاو لثم ام ءافلا تنيعت الاو سلاج ارمح ناف ديز ماف ناو



 ةييسيو سس سما سم دب منع

 براجتلا رثب رسوم طرا كلا | ناج نيب اهئاووأرلا وا ءانلاب نورقم عرامشم

 املا فرمذ

 ناريدع

 فيطعلا ىلع مزألا هجوا ةثالث هيف زاج امه باوجلا ىلع ثظع اذاو

 هل يداه الف للا لاي نم )ور فانلثسالا لع مفراو نا ريد#ت ىلع بمعتلاو

 كرا دعب طرشلا لمت فذعي دقو رذي ثبلثنب ( نورمج مهابغط يف مرذيو
 ةنثق نكت هر الا )ومن ركذي دفو تكماف الاو روخب ملكك وحن ال يف ةمغدلل

 .( ربك داسفو ضرالا يف

 ىنعم وأو ايضام طرشلا ناك اذا هيلع لد ام هقبس نا باوملا ىذميو

 لاللض يف تنا تونس نا هاج تناون باوجلا هيف فذ عفو. لك اذكر
 "ميلا سات ل نا

 ل مجسم

 ص بصنلاو نمل ىلع مزملا نأهجو هيف زا هتنلعأ در بد

 4 نبا 8:
 لع يبدا لاك امرش بصاوالاو اهسفنب يصاونلا نيم دحأو لكل ثنا )01

 بصاوذلا لمج لوح مثرعش ينعم نم اذوخأم نركب ثيحب ةدبحلا فاالمالا
 الثم ثييلا اذه ين" يف فرسصت لك ةبطرش لحج ىلا الي ومن عكملا

 رعثو يلا مملاو يلاملا منو ربساف ليلا حد يف رف ماناذا

 فرمشلا يفارم ىقرتف بلا ىجد يف رغ مان اذا كلل تربس اله لوقتف

 رهست نأ لوفت لاك نكمأل مزاجلا هيلع تاخدا ولف ييلاعملا لو يناعملا مهب

 قرت نا تيس! قرن لا كلبا رهسا وا مللا قرت ليللا ىجد يف رغ مان اذا كلب

 مهفاف ازكهو ردم طرش باو ف موزتثوبف

 لبوحتلا كلذل اهتلثما ملصت ال ينل! بصاوتلا ام (1)



 ياا:

 نيتيبلا نيذه نم يناثآ .تديبلا يف فرسف ( يلا

 .ئرحا منو ارملاب و ةرع بصأونأاب ءرثناو

 داوسلا ضورهترسلايف يصرو يق باتا ىلع يتئذاعا
 داقرأأ .ببط ثلاف لوهاف  يلاملأ .قرب .ىننلا مان 5

 # اطرشلا ثاودا بارعا +

 تاذ ىلع مقب أم اهنمو راكم ا نانز ىلع معي اماهتمتاودالاهذه |

 انيحو ياو نباو نأياو يثك قاكموا ناز ىلع مقو اف ثدح ىلع مني اماهنمو |
 امو اصفان لاك هريخلو امان ناك نا طرشلا ممل ةيفرظلا ىلع بصن لم يفرهف |

 هربخ ادتبمو .ايدمتم لاك نا هدعب ا لوعنم ويف امو امو نك تاذ ىلع عفو |
 قلطم لوم دضقا دمتل دومق ياك ثدح زم مقر أمو امزال ناكها ناتلملا !

 فرحوا فاضم نمراج تاودالا هذه لم لخدي ملام 4 اذهو طرشلا لمنل ْ

 ءأيمأو لسا لأست مهو برضا برشت نم مالف وحن هب رح لح يف ضف الار |

 لير بصمربأ مر طرش منجا اذاو ليصعتلا ذه يف طرشلا ءامساك مايغتسالا |

 ا او همرك هلا دب ز دنا قارمن انهن رخأت ام باوج ًابوجو فذح ادنو ٍ

 ظ مل ها هلار رو ءرخأتل امهيف مسقلا باوجح ىفذحم هنيها ىرلف هللاو دزني ْ

 أ رلو ادشبم اعقبس قاف هرخأتل طرشلا باج فذحي رفاسيل الم نادي ز رئاسي |
 أ| نا هللاو دبز ومترخأ را مدقن طرشل باوجلا نا مجاراف لصالا بممب |

 || لدي |هدحا باوج نركذ امو همركا هللو دهتسم نأ اليلخ ناو همركا دهني |

 باوجلاف الاو ءافلاب (ثورثم مسقلارخأتي للا هلك اذه لو رخآلا باوح لم
 باوج نا مث كنمركأال هللو ف دهن لا ومن طرشلا باوج هباوجو 'رهو هأ

 ةيفنم لج نوكي نا اما مهلا باوجو ءافلأب نورم وأ موزي اما طرشلا ا

 مدد

 5 8 5 50 ءءء 5 5 3 ١ك كتل 0 ديل اسر دي سا "رع مالم

 مويعبصب

 م



 مي ٠ > أ
 ميضي امو مئاض داهتجلالا |م هللاو وحن الوا را ْوا اهاهفن نوكي ذتنيحو |

 ترك هيما تناكن اف: .ةماشم هلل نوكن نااماو داهنحالا ماضأم وأ داهحالا

 دقو مالنا اهيلط تاخد ضام اهلسف ةيلسف ثناك ناو اهو.ماللا وا ناب بلف

 دقل هللاو مفانل للا نا هملاو ومن نونلاو مالئاب تذكا ًاهراضن |رانق ناك ناو
 ظ لمعلا نمفنيل هللو قبالازاف

 ةمراجا ريع ل 8 "ا

 ظ اكو اذاو انو !ءهاو الواو اماووا سو

 عوقول مقبسس ناك ال اقرح نوكت ةراتو يق أتسو نا ىنمب لمست ةراتنول ما

 واو و نييضام اهباوجو اهطرش نوكي نأ بجيو نمش ديز ماق وأ وحن ريغ
 (:ةيالا اولكأل مجد ن مهلا لزئا امو ىلحنالاو ةاروتلا اوماقا مهنا هينا

 وبنت رم ىنفلا ناوأ شيعأأ برطا أم )وده يف ىناملا ردم 0 ْ

 موللاو دعت وبت ىفع١و رجم ىتنلا نا تبث ول ينا ( مرلم رمل 3
 مغنلا مدلل |

 رانك يللا هاف لو

 (ادوجحو انكر ةزمأ اورلا ارءالك تيم ا[ نوبي را

 لابةتسإلل هصلختت اعراشم اهدعب ام نورك يف ١ يف أهم ىف نأ ىننمي يتلا اماو

 ظ ومن مزمتال ابنك

 بسس ضرالا نم انيسءر نود نمو انتوم دعب اؤادصا ىنتلن ولو
 براعإ د 1 لل ىدص 0 0 يو

 دمهطملا قايسوم_ تسجل لعب بسس هيت استيل

 ل را يمس



 #ج ٠١

 هيلا اماه

 اما نهذللا يف و' رك ذلا يف لمج ليصفتو اعاد ديكوتو طر للا

 هيدي نيب لوثملابف اص اماو هدب ىليبتتبف يهاربا اما ءاطخلا مركاوحنف لوالا
 هتلصب ربلا دص أماو

 ل بانك اذهت دب اما )وحن بتلكلا ىلوا يف مقاولاكف ىناثلا اماو
 انتكم ىلا اما أماو ةيفانل مالك الف ىنطمنملا فا 0 مولعلا يا بدالا

 نم نكي اهم ماقمنماف يثو لل هحضو بانك اذهن بدالا نف اماو هيف ةلاسر
 نيدلاف 6 يش نه نكي اهم لضألاب ( ةنمللا يفف اودعس ني.للا اماو )وحن ةوىش

 اودعس نيذلاف اماوراصف يش نم ن .كي اهم بانم أما تينا مث ةنجلا يف اودمس
 فذمتالو ةنجلا يفف اودمسم نيدألا ١! اوراصف ربملا ىلا ءافلا ترخا مث ةنجلا يف

 نييدلا اماف) ومن لوكملاب هنم ءاتغتسا مرط دق لوق ىلع تاخد اذا الا ءافلا هذه

 طرش افرح ( امولو الولو ) مترفكا مل لاقيف عا ( مترذكا مههوجو تدوسا

 غانتما فرح امهنم لكل لاقيو امهات دودوأ امهباوح عانتما ىلع نالدب

 (نينمؤ٠ انكل متنا الوأ ) وحن ةيعءالا لعاب ناصلخت و دوجول

 هيف بجي و باوج نم ال دبالو امل ىلاتلا ادتبملا دعب ربُلا فذح يجو

 اهنع ادرجعو ًاتبثم نأك نا ماللاب انرتقم ينممولو ايضام نوكي ناول باوج ينو
 لب وا اب ايفنم نأك نا

 هاجر ءاضرلا في كطخس دس نم يل ناكل ةاشوث ةخاصالا الوأ وحن

 هيجي مل ديز امولو ورمع هاج ام ديز هاج واو كنءركآل ديز امول وحنو

 لاقف تيب يف مهضعب اهعمج دقو ورمع

 امزج دق ملب عراضب وا اج وا مالب يفاملاب باجي



 17 نق .:

 هوك ةرورمغلا يف وا اليل ةركنلا يف مرت ناءزلا ند لبةئسِإ أل فراق اذاو

 سغاشلا لوقو نيئالثو اهبرا اريكت كمجاضم !ةذخا اذا لسو هيلع هللا ىلم
 وذ ردقم وأ مها ظ لسف "لأ أهملي الو ( لمحتف ةصامصخ كبت اذاو )

 الا يلب ال ( اكو امو ) ( تقشنا ءامسلا اذا اهباوبا تحتف اهوءاج اذا ىتح ) |
 اهلم لخد اك مهيلا ثدر مهتعاضب اودجو مهعأتم اوحتف الو ) وحن يملا |

 (اَندَو أودنع دودو باجل أ 5 1 |

 /' تاور

 ارهااظ اما لمفلاب تاودالا هذه صاختو الاو.الاو الهو امولو الول
 وحن يلاذلاو ( دكتالملا !ءيلع لون الوا ) وم لوالاف اردقم اماو ارخترموا ايلات |

 البف وحن ثلاثلاو هوتعحس ذا ملف الولو ينا ( يالا متلَف هومتمعس ذا الولو ) |

 نا تاودالا هذهو 3 كيعالت اركب تجوز“ اله يا كبعالتو اهيعالت ا كب |

 نراك لهلا لع ثحلا ثدصق ناو اضام لعغلا ناك غيب وتلا اهب 50

 مالا لمف ةلزام اليقتسم

 ا
 ا ا

: : 

 ١ نيرا 9

 تارابعلا هذه ىف لمملا بارعا نبي

 كالس اء هيف باطإ اقيرط كلس نم لسو هيام هللا ىلص لاق ايحالا

 ةنجلا ىلا اةيرط هب هل
 ةيكر ةئام ىلصت نا نمريخ ملعلا نمابأب لمنتف ودفت نال اضيا لاقو
 لع تكسب داوملاءا الو هلهج ىلع تكسي نا لهاملل ينبني ال اضيا لاقو

 >ايحالا ىف اهاور هلع

 دس سس خب ذب مهبول مشل اجا

 1س سس اس بسس م بسس اوي ويس معمل” ييسر سس سم هلو يس



 مث دم ©

 دقف ارهتمتنت نا ) همركم ىلا هسفن هوعدق فيك لمعلا بلطي ل نتج

 | ني كتف مكنه ين نلو دم اودرمت فاو كك يخ بف اوه فاو حتا ماج ||
 أشي لا مالعالاك رمجلا يف راوجلا هناي 1 نمو ٠ نينمؤملا عم هللا ناو ترثكو لو.

 | روكش رابص لكل تاب ال ثؤذ يف نا هرب ىلع 2 نااغيف ميرلا نكسب

 ئم محلام انئاي | يف قولداجي نيدقإ ملمي و ريثك نع فيي و اوبسك اهب نهقبوي وا
 الرا اولاقو نينم اع كل نمت اف اهب انرهمتل ةيا نم هب اتأت اهم اولاقو صيخحم

 اكلم ءانلصي ولو نورلكذي ال مث ىمالا ينقل اكلم انلزنا ولو كله هيلع لنا

 هللا هجورثف ارلون انباف فوسبلب ام مهيلع انسبلاو الجر هانلمجل |
 ارذح لذتمل انعنمالا كرهت ملا ٠ اذاو اننيغ نرمأت كنمؤت دا

 | نايئعلتق نم الا ةنجلا لخدي مل نأل هللاو ههجو هللا مرك ىلع انديس لاق
 ( ىلصلاقو ادبا اهتلطدال كاع لتقف ئماالا رانلا لخدي مل نلو ادبا اتلخدال

 ظ نمؤي ناك نمو هيض مركيلف رخ الا مويلاو هْللب نمو ناك نم سو هيلعذلا
  لقيلغ رخالا مويلاو هللإب نمؤي ناك نمو همحر لصلف رخالا مولاو هلل

 يراضلا هاور تمهل وا !ريخ ريح

 ا10--ب ةيياوحمم مورس يوسسي دول تيوس اي اج هج مومو حش روح جدو جا يسيل ع ١ يو

 ورعلا
 ( ثينأتلاو ريكذتلا ذب هدودمم قباطي ام ماسقا ةسبرا ىلع ددعلا ظافلا

 ظ ا ريغتب ال امو ىرخا قفاويو ةرات فلاخي امو ًاًقلطم امهيف هفلاخي امو ًاقلطم

 نراثثاز دحاو ,ركذملا يف لوقت ناثاو دحاو وهف:هدودعم قباطي اماماف

 ]د اياتك نورشعو نانثاو الجر نورشعو دحاو الجر رشع انثاو الجر رشع دحاو



 سس سا صصتتئتئتائاننننلندلنللنلال/

 و ١7١5 2

 هتسدحاو ةقرف ةرشع اتنشاو ةأرما ةريثع ىدحاو ناتتشاو ةدحاو ثناوملا ىفل |[

 ف ىدحاو دحاب ةدحاوو دحاو لد و ةمن نورشعو ناتلشاو ةنس نورشعد

 تيار اك فطملاو نيك رثلا قاع

 وبق فطملاو بيكرتلاو دارفالا ةلاح يف يا ًاًئطم اهبف هنلاخي ام اماو
 ةعستو الجر رششع ةعستو صاخلا ةعست رك ذملا يف لول امهندي امو ةمستو ةئالث

 ًاياتك نورشعو

 اهزبو ةعاس نورششعو عبدأو ة ةسردله ٌةرشع عب داو لال عبس ثناملا يفو

 ثن اتور؛ ذت نم هلاحرهتعا رك سنج مسا ا مس ١ناك نا

 موقلا لول ذا طهرثا نم ةتسو موقلا نم ةسمخ لوتتف هيلا رئامغلا عاجراوحن

 تالبطصا ةثالث لوقتف هدرفم لاحربتعا اممج ناك ناو مهترز طهرلاو 5

 رك واو صختلا ةثالثو تاهلط ةثالثو رك ذم وهو لبطصا اهدرفم نال

 ثنؤم هب ديرا ..”راو رك ذملا ةلماعم لماعي صخشو رك ذم ةىلط ذا تانئؤرم

 هفوصوم لاحربتمي هناف ةفص ناك اذا الا ليمج صخ دنهو ةهلط رضح لوقل

 هاسن تردق نا اهكرتب و الاجر تردق نا ءانلاب تاعبر ةئالث يدنع لوقل

 ةئامو نيثالثو نيرمشمك دوقءلا ظافلا يف اعيف هظنا ريغتي ال اماءاو

 تبكر ناف ةرشع وهف ىرخا فلاخيو ةرات قفاوي تيسذلاو ةرشع الا فلاو

 لاجر ةرشمك ةفلاخم تناك تدرفا فاو الجر رشع ةعبسك ةقباطم تناك

 ةوسن رشعو
 دحاو لوقت الف اهشثومو تيننثاو ذحاو مم هرك ذ زوجي الف هزييقت اماو

 اماوهو اغني امو ةرشملاو ةثالثلا عم هرك ذ يحيو نالجر نانثا الو لجر

 اهريغوا عنج وأ درفم

 0 117 ةيرهوجلادئارفلا 8



 يس و و و ب ا و

 -7 ل 9

 امأو ناس ها ع ةفاضالاب هرح سيف رغال ةناع لذا وشو درغم اف

 سافا ةثالث وحن ةفاضالاب ارورمت َلَمْا ةيابا نم اريك امج هنوك بلغيف مها

 هريدكت لمها ام ةرواجم وا رسكملا لاها دنع عحصت عج نوكي دقو نتكا ةيبسنو

 ءأنب لامها وحنأ ةرثكلا ةدبا نم نوكي دقو تالياس ميسو ىلا تارقب عبس ون

 لاحر ة ةعإ دأق م مارد ةسمهخ وك ةإغلا

 نم ةعيرأ 0 ن؛ايلاغو عا مسا و سنجلا مسا 8 |هريغ اماو

 طهر ةهس و ةفاضالاب نوكي دقو ريطلا

 سرف فلا تيرتشا لو؟ ةفاضالاب ابوجو فلالاو ةئاملا عم ادرغم ريو

 شاع 1ذ١) ومن 1 وهم نوكي دن و نينس ةنايلث و ام نوكي دقو لج ةئامو

 ام أمو نيعساو ةهساو رشع دحأ مم أدرفم ةيصن بحلو ( أماع نيتئام ىلا

 اة داو عسنو ْنُم ةارقا فتفرورشتو سدو اورضح الحر رشع كفا لوقت

 يدنع وع

 ىلا ةرشع ىدحاو رشع دحا نم تكلا ىلع نك و ناابكو
 سه د م : تأ 0 5 تر ا اسا د ا. 0 و 30 ب

 ةهرمس# 2 0-5 ناوساو هارعس اخ اتم اورشع ا الذ © مسك عساو 0 كو بيل

 مف كلف ينام الا هنون ةلباقم يف |هدمب امو ىنثما امهيرمتف متت وارسكت دقو موسمه سوو سوست ور يوووؤسْس سس رس ري يزل ل ل 33933333337733 ؤظ1001010100ا000كك بل

 دادعالا يف زوجيو !هجتف ممو نونلا رسك ءاقب عم ابفذح لقي و اهناكساو ءايل
 فلا ىلع اهئاقي عم زيملا ريغ ىلا ةفاضالا ةريشع اننثاو رشع انثا ادع ام ةككرملا

 اذكر كب ةرخع ضد دقو هر ورة عاوملا كر ةسيرغ يقلع قكرنف

 نه هغوصل © لعاف مس ١ أاعمبامو ةرشعو نينثا نم عاصيو رشع ةعسل ىلا

 كثنؤملا عم أكثاومو رك ذملا عم ارك ذمرشاع ىلا ميرو ثلاثون لوغتف لمف

 هوجو 0 ع متسيو



 0 ىنلاو ةئالز عنب رص ةعامج صعل يا انك ةرمسع 207 ةيعدأم

 اذكه و رسع ةنالثو

 نواب 23 ا 8 ة ةنالل كالا ريصم يأ نين 4 ثنا اذه عر
 ا

 | رو م رشع 3 أهردر 0 ةهاسلاك هرذدص فر 1 هي ل ل أب

 وطعم ناك ناو مجردلا فال ١ ةتسو لاعبا ككاو زبع فرع افاضم نأك ناو اف

 ميعصأا وه اذه نيعب رالاو ةعبرالاك اي فرع

 وم لاةسملاو مردلا رشملا ةسملا لاقيف بكرللا يف يذلا فرعي مهضعل و

 باوثالا ةسقلا ون طقف امهواوا فاضملا از> فرعي دقو مهردلا فالا

 رائد فلالاب او يراخبلا يو

 كنار دوس انواع اع بكرم لول فير قوه هلا لصاحلاو

 فواععملا ي - تهب دلو 3 رعل اهددأ وأ فاضملا يي ار

 ع

 0 اجو و“

 فلا لع ءنبلاب ةر ىلع ءانبلاب ةرشعلا عم هاك ريو 5 تاتالا يف نأ اهدعا

 0 ةيداحو يداح كد ريخالا ِق اهلثمو هل اوحأو ٠ نورشءعلا هي ء افوطعم وأ

 ةرشع ةيدالاو 93 ذاثلا ةماقلاو نورشعلاو دل اثلاو رْشَع يداحلاو نانا ونالا

 نورشملاو ةثلاثااو

 و وم ةرشملا 0 1 رهوأ ادرف ا هاصأ 5 افاضم صعل ى 0 5-0 نأ امناث

 رشع س# ةملأر رشع 2 رشع ا يات ةئالث كأي نوننا يفت

 ا هلصأ ن ودأم لا اع وأ أيصأت رهصم قدك نوكي نأ انلات

 2 5 ةثالب اهريشا



 ل 7 0ههسَُ 27ش تت تت أ ا تت تت تأآ#ة تأ

 1 هي »+ وع

 | وح نيت نم الدب الو ميبم ددعل مسا ينو مالكللا ردص الف كَ 5
 | يا كاواطع 5و تعم اعيب 5 يا تمص م رحت فذمم دقو كدنم الجر 3

 ّأأ رميو كءاج الجر م ومن ةيمارغتسا تناك نا ادرفم اهزييت بصني و اهرد
 يا كوذاج لاجر مو كتءاج ةأرما ك وحأ ةيربخ تناك نا امجوا ادرنم
 ريثكتال ةديغم يهف كوااج لاجرلا نم ريغك

 ظ بوت فرحي يم ترج نا اذاوج ةرعتم نب ةيمابغتسالاز يبق رجزوحم د
 ]| زوحم الف برك ىفاملاب ةيربخلا صتختو مهرد نم يا كناتسإ تي رتثا مهرد
 ظ مهكنم أس ناي بر زوحي ال اك عكلمأس نالغ 5

 ر.دصتلا موزأ يفو ريشكتلا ةدافا ف ةيريخلا 8 ةلزامب يهف ”يأك اماو

 مكايأو اهقزري هللا اهقزر لمحت ال ةباد نم يع أاكووحن نب اهزيبمرج بلغي نكل
 وحن بصني دقو باودلا نم ريثكو يأ

 ظ رسع دعب هريس حاملا ةياكق اجرلاب سأيلا درطا
 أبوجو هزي بصني و ريثكلاو ليلقلا ددملا نع اهب ىنكيف اذك اماو

 اههرد اذك تضيق لو# كلذلف ردصلا اذ سلو

 اذوطعمو ايهرد اذك اذك تكلم وحن ةبكرمو لاثملا اذهك ةدرفم لمتتستو |
 اهرد اذكو اذك تكلم ون اهلثم اهيلع

 ظ هب ىنك ام ىرجم ير مضيلا ةعسنلاىلا ةثالثلا نم ددعلا نع ىنكيو

 ريك ذتلا نم هماكحا عيمج يفو افوطعموا اك رمل راما اوف عيج يف هنع

 اموي رمشع ةعضب و نونس عضإ و رشا ةعضب لاقيف هانبلاو بايعالاو ثبز أتلاو

 يلا اذكحهو هردب نورشعو مص و اراثيد نورشعو ةعضإو ةليأ ةرشع هع 2

 ْ اباتك نيمستو ةعض
 هممت



 42 نفت

 ون ددملاريغ تايادك 9“

 تكو تكن الف لاف وهن ثيدحلا يف لمللا نعتيزوا تيكب تكي
 فكرا درقم كل وا تي ز زوجي الو فطع نودب زوج و ثيذو تيز لعفو

 وجنو اذك موي تئتج لوقل ىش لك نع اهب ىنكي (اذك )و ناينب٠ اهو
 ديزك لعب نم هامسم يذلا سلا نع نالفب ينكيو اذكح لمفو اذك لاف
 نع ىنكحي و لاب هتنرق لقاعلا ريغ نع هب تانك اذاو هنالف هقؤم كلذك و

 نب نازه ماوقو ةملق نب ةملص وه مهلوقب هوبا الو وه فرعي ال يذلا لوهجتا |

 ةيسنج مالعا قو "يب نب فو نابي
 6 ةياكملا

 ديز مئاقوا مئاق ديز تلقون اهانممب وا ارظفلب لوقلاب لمجا ةياكح زوجي
 ماهفتسالا ف 5-0 درفملا اماو نوما يف ىنعلا نريمتو مكاق ديزا ةبكح

 لوئسملا ناكو ةركن هنع لوئسملا ناك اذا اهتالباقهوا هعفرو هريك ذتو هدارفا

 نيتيراجو نيمالغ ةارءاو الجر 2 لاق نأ يا قف لو“ نءوا يب

 تاباو نييباو نيتباو نيياو ةياو أيا تانب و نينبو
 فقولا يف الا نوكت الو ءالقملاب ةداخ اهنا الا رك ذاجف يأ لثم نمو

 لجر ءاج لاق نأ ينمو أنمو ونه لوقل نوناا ىلع اهبارعاتاك رح عايشا بجو

 لول ثينأتلا ءان لبق ايف تفلاو ناكسالا ذوجيو لجرب تررعو الجر تيأرو |
 عيصفا ىنثلا يف لاكسالاو درفملا يف ستفلا نا الا نائممو نائنمو ُتدمو ا

 انم تادنملاو ”أسنو نيتاره'و ةارماو الاجرونيلجرو الجر تي ارلاق نأ لوقتف

 لرم بحي لب اذه أي نينم اذه اي انمزوجم الو تانم نيتنم هنم نينم 08

 . سعاشلا لوق هياعو باك روصلايف دئاوزاا تانثا كحو روصلا ممج يف رييغت الي



 مكيسسو وو وس بس ويس سس وس

 يسع

 2 ع دق لذاك 0 تدار ضل نحل يداو غظ0 عار

 حامض أوم ت1 نحلا اولا 2 متنا لوم 00 قرأت أونا

 بجو 00 تاكرح مشن الو هريغاو لقاعلل نوكتف يا فالخب

 واقف عباتب نوركع ريغ ىل أهم نأ اع كب 1 0 نك ناو ثينأَ 1 ءا لبق ف

0 

 "5 9 أدبز نم لوقتف هبارعأ 2ك زا تاعي نورمد راع م لواسملا

 2 ١ 50 5 ل : 2 ىف
 2 ءاكملا مت الو لذ نإ انتررم 0 3 ضفخلاب كب از نوهو اديز تيار

 م ينو ةيلعلا ءاقتن ال ديز مالغ نم وحن ينو فاماعلا لجال ديز نءوو

 عا هللاو لماكلا دوم نم
 وي

 3 ةير | 505 ةنسنوءاقسلا ةراح رم ماسالا 55 ةعط 0 د

 (ةقورسم دعت اذه فاؤملا مخ الع نوكب ال ةفسأ لك )

 35 0 0 : ا - 9 8 و 1
 0 دلوع 000 2 هأناما يع ل نناذك ازغ

١ 



 أدب راعل
 ندب

 ا ع 58 0 3 3 3 1 3 8 95 3 1 0
 ش 3 1 هيدا 3 لضافالا تن نا مج مو 2 ذو لدسعا ه ريثك 8 رقاد

 ثرمخا ة«اللعلاو ةيمومملا فراعملا ةراظ ا, هب رعل ١ هاا 0000 ةاذم دعا تأ هزه 5

 نيش ةءالمأاو ىهزالاب ةكلاملا ةداسلا خي م يتم يرشبلا ميس --

 ا ىوحا زيسلا ةمالعلاو 1 نيلعملا راق مولع وأ د راب ,سردم 5 ١ نايتس

 1 ىلاو ن راسم 3 1 رييشلا بدال ١١ لضاملاو سهر ال ءايع 053 نم يرانا

 مق ) مولا أ ر كن * ءاتنالا سر 2 ءمم لح 3 0 ىسادو يهز الأب ظ ملا رآ اها دع ١ محلا عزلا  كملو مزالا

 : 3 ريحا سرا دال هيما - ةخالا يردد يت جه قطصم ح حلا لضافلاو 1 سم اعا' |

 مير راقت 58 نع مهيلا ردتعل يلا ءابداللاو ءالملا لفافا * ىه مدعو

 ركشلا ىل> يمل مدقتو

 هللا مث ميو يشلا انذاجسإ ةمالملا لاق
0-2 0-3 

 قدلا كل هت ةروعص وو ىرهود يوان طغيشلا ري رعفلا ذبوملا اين + ىأ

 هذ أو تريتخاو هدن ارو ةيلقدلاو 5 وهلا فر اماا 2 5 رهوخلا ل الا هما

 حارص ملعو حام اراك ماكح ١ ةدافاو ماكح | ةداجا اذاف

 يرهوجلا ح حاقك فعو يف لاكي ىسعامو ك0

 اا نا ةوامغلا ضعرلاب يضعت كمل مالكلا لبطع ماقملا ادع 2 تيفو



 هوافخ ال هيرأح
 ( بوصا نم تنا لب ال ٍيتآ:ح نم ةنس> ىلاعت هلضفب تناافاف لجا

 / ائني (0) اليعيبرد يف كنم تدهم ايدقف يتانانك نهتلقت يءاللا يمهسا

 يبرغ ءانبب 8
 | دقلف (*) باتكلا اذه ىف( * ) باتكلا ترفص نا كنزمع الف دمبو

 ظ حاصفالا الا تبا ناو دصق نسحأاب نكل هتيجوتو دمع .لنرع كاذ تيتا |

 | موقل كفيلات ناس نا ركلا ىونص يا تلق نانجلاو مغ هنك !امل نايبلاو: ]

 ( ىمادقلا (4)ضعب لوق يف ىءازملا بيطا امو نيعلا هيلع تيشفن نيشب يئماع. ||
 نيملا نم هيقوي بيغ ىلا لامكلا اذ ج وجا ناك أه 1

 هناش لج هيلا ريقفلا هبتك"

 ١؟ 55 ةنس ناضمر ؟ا/ ليل يف

 ( هللا جنش هزح /ِ

 يرشإلا ملس شيشلا ةمالملا لاقو

 هقفو نأ مفرو هدايسلا 3 هتعاط وحن ىبن :رم من* نم أي دجلا كل

 م٠ هل مشو هدازو هبحرعما جرم ريجلا باوبا هنو هداعسلا مالعا هتمدخل

 هريسك ريجو فرامملا جارعم هلالجل هسقت ضفخ نأ بصنو هداي زا ىنسحلا

 سهابب مزح نم ىلع مالسلاو ةالصلاو فراوءلا فئاطلب هنحتأو هلضف ربظاو

 اهارام رثك ىنلا رثبلا « ٠١
 ةراعلا لوا يف بدذعك هلوف ينمي « ؟ »

 ظب رقتلا يا « " »

 هامدقلا « ؛ »



 ند ليف

 اوب رعاف يتحلل نيلوصوملا دفا هناسحا رهازب لصوو نيلطبملا ةنسلآ ناهز
 قرط تحرس دقق دعب أما نوكسلا ىلع هنمررظ ام اوشا و نونكملا ييغلا ريع

 لمجا ناملا دوقع نش هلمج اما بابالا بلوحنملا نف يف هتدجوف باتكلا اذه 5

 لم أنما هبسم و ارهاز ًاضور هيفرظالا هلاخ لك ١ ةمّديلا رردلا نق هتادرفم اماو
 هب ولسا ةغالن عمو قيقا لع ء لما دق هظافلا ةزاجو مبارعاز ارحب هيناعم يف

 اف هلوصف ميامأب كاس نم ممن يف ادهج ولأي الف نيددلا لع يراطنادق

 يعملالا ”ىرسلا ةمالعلا هلم رد هللف هلوصاو هدعا وة يديأب ذخا لرمي كأي

 بسلا ٍِشس ربخ لكب !مناف ىوقتلا هاياو هللا ينةزد يرهوج يواطنط خيشلا

 هبتك ريذج ةباجالابو ريدق ”اشيام ىلع هنا ىوقالا
 يرشلا ميلس

 ةكلاملا ةداسلا يتمم

 ذاتسالا نم ظي رقتا اذه فلما ىلع درو ناظي رقتلا ناذه عبط نا 5

 لاق هدورو :نيح هانتبلاف رهزالا مماجلا سيش ةليضفلا بحاص ربك الا

 هلأ هلظظنح

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةالسصلاو نايبلاو مهيضوتلل هقفو نم بصانو نافرعلا رام مفار هَ دجلا

 ثذعلو ني رهاطلا هباعصاو هلأ لعو نيزمم ' ةحانج ضفخ نم ىلع مالسلاو

 لك اليزءو كلاسملا مضاو هتدجوف هي رهوجلا دئارغلا باتك ىلع تملطا دقف

 هللف ةيرعلا ةسفنلا دعاوقلاو يو ااولا ل كلا لضعم

 هندصنو هبل رت 2 ماظن نسحا ىلع هاج هغيلأت يف هدهجأ لذب ثيح هفلاوم

 3 ١8 - ةيرهوجلا دئارغلا قه



 6 اخد
 أمل هاياو هللا انقفو اروكشمم هفاؤم يعس نوكي كلذب و اروزتم المع هلا كدت

 هبتكا نيما هاضريو هبحح
 ءارقفلاو علا مداخ يواونلا هنوح

 رهزالا مهاجلاب
 ديعلا ناهس خرشللا ةمالملا لاق

 ميحرلا نمحرلا هلل مس

 ةاشل نع توم نرماي كلل اركمشو لامفالاو ١اممالا ردصماي كل ادمح
 ماقم هيدهب عفر يذلا دم انديس ىلع أمالسو ةالصو لاكلاوحن كدابع رم

 رئاسو رايخالا هباحصا ىلعو نيباترملا كوك ةرهاظلاهت ازمه ضفخو نيفراملا

 هيرهوجلا دئارفلاب ىعمملا باتكلا اذه ةملاطم يناف دعبو راربالا هعابتا

 ئاقحو قئاقحلا قئاقد نع ارفسم ًاباتك ةقيقحلاب هتدجوهيوحنلا فرطلايف
 هتالصفم ضاير راهزا يف فرطلا هّزنو هتالممم ىف رظنلا نءما نش قئاقدلا

 هلل دافا ايهم هريغل سيل ام دئاوفلا نم هيدل ناو دافن نم هلام ندعم هل نا لع

 لماتلا ملاعلا مالقالا هل اعوظ تدجحسو مالعإ هلاثما نيب تءفر يذلا هفاؤمرد
 لازال يرهوج يواطنط خيشلا نيزئافلا *البنلا ريس ىحلا لماكلا يعاوألاو

 ديعلا ناملس

 . رمولملا رادو رهزالاب سردملا
 حاتفم دما خيشلا عرابلا يشنملا ةرشح لاق

 ظ فصو الو لعف ةتقيتح نع بزعي الو فرظخ هيرحيال يذلا هلل دججلا



 ريك جو د“

 ناشلا ريع هيكحال / ناك ناو ىنخي الف ربظو ناش يف موب لكو هو ىري نا ىنخ

 عمج اوعمج نيذلا هلا ضو ةفرهملا بحاص دق اندم ىلع ء مالسلاو ةالصلاو

 وه اذاف باتمكلا اذه ىلع تعلطا دقف ( دعب أما ) ةفسصلا هذه ىلع ء مره

 يف ءاموا م٠5 هجو يف ا وهلا لع قف تاتك وأ زيت موي نمت

 مني مل ضوح
 ةريمأ اذ مسريغ اسكع راتخاو 2 ةرصبلا لها دنع ىلوا نأثلاو

 لسضفب عفلتل لف ونتلا نعرفساو د د نع حّرص باتنك وه مذ

 راهن ضايب نع لأ ىّرفت رادتخا لضف رع هروطس ترفناو هدعد اهر زم
 55 ناك دقو هرمع ضرامملا ٌقوط نع 0 هو هدي ز قبسلا بصق زاحو

 ةلاض انل عبطلا هزرباف ابادهاو اناا رهدلا هياع .قبطاو ابابلج ءافخلا نم

 نمو من. اتاح ىدمتسا نمو ةدوصقملا ةركشتلا ءادن هانيدان نا دعب ةدوشنملا

 ناكف لاقو ماظنلا كلس يف هدهاوش ظن فلؤألب اذاف مستف مرك باب قد

 عاض اذا ململاعفنيال كرمتملو لمف اهف هناحجش هلا صلخاو ماذح تلاق ام لوي

 مدف أ( موهيلاب سمبتلا نم ىغريال ململا وذو مولملا راد مير ورف ورغالو لمملا

 نلرباأي ردلا ردت تازال ايودب ادي يواطنطاب نكو يضرم خيش ريشا

 حاتفم دمحأ (ىرمسلا سيقاي سفنلا تبطو اذك ) ىرهوج
 يب رعلا نيلحملا مسقب ءاشنالا سردم

 يلاو نيسح خييشلا رءاشلا لضافلا ةرضح لاق

 ةيرهر لالالا 7 تلا“ يع فريج ناقل يك رد

 هيفخ لاح فصو نع اروبعوا ربك .ةيأقو 34 افرص ىرتا

 هي زأاو ألا برعث تم“و 0 ىرولاام قوف تفرع

 5 ا يري يو سس سس م ع م م ص سس م امصسم دع

 اا ترسو ا



 #« ل

 هيررحإ تلاطو امنت تحالاو  اءبط لقعاارهبب امضو تمتزف
 هين> فنراب لكب دج تاذ اهادتبم اكز نءاوخ تربخا
 هير تأف دقف السر عزاني وا هتزيم ىرقأا ىلع امضي نه

 هب درلا يرآو مشل! لمف ىراف عا كف ماز وأ تعفر

 هينا باتكحلا تبكي اهبو اعوضخ هيوببس ىجر اهلف
 هيريلإ ردصع لمت يخاو لضفرمبنم/المالا اهتتطسا

 هيك د وةحرأت ةفانل دير رهدإ رابح ص ماد

 ١151 ةلس تاقخق ةئس

 ةرشع اهرودص تايبإ ةرشع ىفاشلا يرهزالا يلاو نيسح !ممشنم اهتك

 هيرجم 1515 ةس أضيا خيراوت ةرشعاهزايعاو هكنرفا اهه5 ةنس خي راوت

 باتكلا عبط 2 رأت

 ضغسلا ىاعص» حبلا لضافلا ذاتسالا ةرضح لاقو

 ةالصلاو اشي (1 لعافلا ءاممالا مدا لءيذلا ”اددأ الب لوألا" هلل دخلا

 نيعباتلاو هبيحصو 1 ىلعو لاح لك يف حودملا لكلا ردصم ىلع مالسلاو

 هل رهو دئارقلا ىلع تعلطا 8 للعلا أما نيدلا ل ىلا ناسحأب وعمل 0

 هيدهتو لاطلا ديت هيفلالا ةصالخلا ةصالخ اهتدجحوف هيوحمالا فراعلا يف

 مانو أهدر مان لضنل ةدهاش ينامملا ةعيفد ينلابملا ةقيقر بلاطلا ىتما ىلا (؛

 دل يربو ارامل لاعلان مرير هك و مطر
 هعك مامنالا يلو ىلاعت هنأ ماسلا صاخلا هياتكي و هب هللا ١

 طمس قطصم

 ةيرصتلاب ةم رعلا ةغللا سردله' 1 . 1
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 هي نعم
- 

8 

 هيج

 5 + ١41١

 « باتكلا ترف 9

 .باجكلا ةنح

 وحلا رلع

 اهومنو رذكلاو ةلكلاو مالكلا
 ىيلاو برمملا

 ىلا تاب ومما نم لوالا .عونلا

 ةيعرتلا تامالملاب بنرعل

 ملاسلارك ذملا

 سداسلاو سماخلاو عباولا عونلا

 أمو نيتدي زم ءاتو فلأب مج ام

 ةسملا ةلدمالاو فرصتيال

 ةفرعملاو ةركتلا

 لد يال لاصتالا ينأت ىتمقدعاف
 لاصقنالا يلا هللا

 ..نات دئاف

 ململا

 راش مس ةراشالا ربا

 يفرحد يمس ناعوأ لوصوملا

 ةنيعص
 .في رعتلا ةأداب فرعملا "5

 64و /و54و 29و كتو“+و 5

 نيرق 1؟4واكتو

 ربخلاو ادتملا ١

 محاونلا 2

 نراو تاالو الوام لعمالكلا *+

 سلب تاهبشلا
 , ةبراقملا لامقا

 ًاهتاوخاو نأ ؟ه

 اهتاوخأو نظ 4

 لعاقلا ؟؟

 لعافلا نع بتاتا ه4

 ةب لوعفلا 5

 لاهعشاإلا عل

 عزاتتلا 0

 قلطملا لومثملا ه١

 لحال لومغلا ىعسي و هل لوعثملا هج

 اقرظ ىئدملا ىهو هيف لومفملا

 يسب جا نسب بج هوس سس سس



52007 
 هأخفل ف فورا ا هده نم هنت

 ةيفرحلاو ةيعمالا نبب كرتشم
 ةفاضالا

 ريك ذتاافاضأايستكي ةدئاف
 هلا تاغ مكي انا

 ردصملا لاعأ باب

 لعافلا مسا لامعا
 لوعفملا معا لاعا

 ةهبشملا ةغصأا لاعا

 بجعتلا
 سب و مع
 ليضنتلا مما لمع
 تتعذلا

 مح
. 3 

 سف رع

-ٍ 

١ / 

 دكوتلا

 قسنلا فطعو ناييلا فطع

 «انلا فذحت دق دئاوف

0 

 ءادنلا

 ءادثلا تزال "امما

 ةيدنأاو ةئافتسالا

 لاعفالا ءاهمأ

 تاوصالا ءأاممأ

 فرصني الام

 لمفلا بارعا

 ةمزاجلا ريغ طرشلا تاودا

 ضيضفغلا تاودا

 ددملا !؟4

 ددعلا تاءانك" ١1

 ةباكجلا +

 9١6 باوصلاو ًأطخلا دعبو باتكلا تسرهف تق غ7




